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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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إن للمركز العربـي لتأليف وترجمة العلوم الصحيـة أهدافــًا سـامية تبـرز أهميته 
العربية في  باللغة  والترجمة  التأليف  به في دعم وتشجيع حركة  يقوم  الذي  والدوراملتعاظم 
تفيد  التي  الصحية  الثقافة  وإثراء  الطبي  الفكري  اإلنتاج  وتجميع  الصحية،  العلوم  مجال 
شعوبنا في الدول العربية كافة؛ لنحقق طموحاتنا في ترسيخ قاعدة بيانات ومعلومات طبية 

متكاملة تشكل معينًا لوقاية مجتمعاتنا من األمراض على اختالف أنواعها وبيئاتها.

ومسيرة املركز منذ نشأته إلى اليوم تشهد بإنجازات كثيرة تحقق خططه املتكاملة واملرنة 
للتأليف والترجمة في املجاالت الطبّية شاملة املصطلحات األساسية والقواميس واملوسوعات 
واألدلة واملسوحات الضرورية لبنية املعلومات الطبّية العربية. ويدخل ضمن إنجازاته إعداد 

املناهج الطّبية ، وتقديم ِخْدمات املعلومات األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

واملعاجم  العربية،  اللغة  إلى  املترجمة  الطبية  القواميس  املهمة  املركز  إصدارات  ومن 
العرب  لألطباء  الفرصة  تتاح  وفيها  الطب(،  تعريب  )مجلة  دورية  وللمركز  املفسرة،  الطّبية 
لنشر مقاالتهم باللغة العربية في مجاالت العلوم الصحية، ونشر الثقافة الصحية لدى القّراء، 
وترجمة األبحاث الطبّية األصلية باللغة العربية في املجاالت الطبّية والصحية ، ومتابعة كل 

جديد في الطب.

وللمركز مواسم ثقافية مهمة ينفذ فعاليتها كل عام وإن كانت قد توقفت سنوات جائحة 
)كورونا ــ كوفيد 19( إال أن هذه املواسم يوليها املركز اهتمامه فيخطط لها، ويستضيف لها 
ونشر   ، الطب  بتعريب  واملهتمني  واللغويني  واملترجمني  األطباء  من  والخبراء  املتخصصني 
 ، مهمة  ونقاشات  حوارات  ويعقبها  واملحاضرات  الندوات  وتعقد  العامة،  الصحّية  الثقافة 
وُتختم بتوجيهات تسهم في إزالة املعوقات وتضع حلواًل ملشكالت تتعلق بالترجمة وتعريب 

الطب. 

في مجلد واحد  2015 - 2020 م(  وقد جمع املركز املواسم الثقافية في الفترة من ) 
تعميمًا للفائدة ، وتوالي موضوعات الندوات والربط بينها واإلفادة منها وإبراز أنشطة املركز 

الرامية إلى تحقيق أهدافه سواء أكانت أهدافًا عاجلة قريبة أم آجلة بعيدة.

املــــقـــدمــــة

ـــ ج ـــ



السادة  من  فيها  أسهم  من  كل  ليشكر  مجتمعة  املواسم  هذه  ُيقدِّم  إذ  واملركز   
املحاضرين واملعقبني ومديري الندوات والقائمني على تنظيمها من موظفي املركز .

ويعقد املركز العزم على معاودة انعقاد مثل هذه املواسم قريبًا بعد انقطاع إجباري 
بسبب جائحة كورونا ؛ آملني تحقيق الفوائد املرجوة من مثل هذه املواسم في حاضر 

األيام وقادمها.

وهلل من وراء القصد ، وهو يهدي السبيل .

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ـــ د ـــ



الترجمة الطبية ومشكالتها
2015 م

احملاضران

أ. د. إبراهيم عبد احلميد الصياد

أستاذ سابق بكلية طب األزهر  ــ مقرر املوسوعة الطبية بدولة الكويت سابقاً  

إميان حسني سيد
محـــرر طبـــي باملــــركز
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تقديم الدكتور يعقوب أحمد الشراح∗
لتأليف  العربي  املركز  دعوة  تلبية  لكم  أشكر  أن  يسعدني   ، واألخوات  اإلخوة 
وترجمة العلوم الصحية لحضور هذه الندوة، ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، 
وأن أبّين أنه جرت العادة على أن يعقد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
ندوات علمية الهدف منها تأكيد أهمية اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم ولغة 

األمة ؛ لذا يجب االهتمام بها.

كبير  يهتم بشكل  أنه  ــ  تعلمون  كما  ــ  املركز  هذا  أهداف  أن من  املعلوم  ومن 
بترجمة العلوم الصحية إلى اللغة العربية، فمهمة املركز محددة في هذا املجال، ونأمل 
وغير  منها  الصحية  املجاالت  شتى  وفي  املعرفة  أنواع  كل  على  الترجمة  ُتعمم  أن 
الصحية. ودائمًا ما نختار نخبة من اإلخوة املهتمني بالترجمة إلى اللغة العربية من 
قطاع التعليم والقطاع الصحي، ومن القطاعات األخرى التي تولي هذه القضية أهمية 
بالغة. وحتى ال ُأطيل عليكم نستضيف اليوم في الجزء األول من هذه األمسية املحاضر 
الدكتور/ إبراهيم الصياد الذي عمل مع املركز سنوات طويلة، وهو معروف باهتمامه 
باللغة العربية كما أن له جهودًا كبيرة في هذا املجال، كي يقدم لنا محاضرة بعنوان : 
الترجمة الطبية ومشكالتها. كما تشاركنا الدكتورة إيمان حسني سيد املحررة الطبية 
باملركز ؛ لتقدم لنا محاضرة بعنوان: معوقات الترجمة من واقع تجربة املركز العربي 

لتأليف وترجمة العلوم الصحية. 

أشكر للمحاضرْين الكريمني تلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه األمسية، وستكون 
هناك في نهاية ما يدلي به املحاضران فرصة للمداخالت والتعقيبات و األسئلة.

الترجمـة الطبيــة و مشــكالتها

∗ األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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املُحاِضر/ د. إبراهيم عبد الحميد الصياد

من  أساسي  ركن  وهي  التاريخ،  عبر  األمم  مارسته  حضاري  نشاط  الترجمة 
أركان التفاعل اإلنساني الذي ُيعرف في حاضرنا بحوار الحضارات.

م املختصون الترجمة إلى تحريرية وشفهية، ويقسمون الشفهية إلى فورية  وُيقسِّ
وتتبعية ومنظورة، ولكن ما نحن بصدده اليوم هي الترجمة التحريرية، وهي نقل نص 
مكتوب بلغة أجنبية إلى اللغة العربية. وقد تكون هذه الترجمة يدوية على يد مترجم، 
املجانية  اآللية  الترجمة  وفَّرت شركة جوجل خدمة  وقد  الحاسوب.  باستخدام  وآلية 
على موقعها وأسمتها الترجمة التلقائية والذي يقوم به البرنامج هو البحث في ذاكرته 
عن نصوص مشابهة ملا ُيعرض عليه، بحيث تكون لها ترجمات مخزنة مسبقًا، بحيث 

يستخدم هذا املخزون في ترجمة النصوص املعروضة. 

وسوف أتناول في محاضرتي املشكالت التي تواجه الترجمة وذلك على النحو 
التالي: 

نقص املترجمني. 1

ال ينكر أحد أن حجم الترجمة إلى العربية ال يتناسب مع عدد الناطقني بها، فما 
ُترجم إلى األملانية بلغ 26 ضعفًا ملا ُترجم إلى العربية، علمًا بأن الناطقني بالعربية 
أربعة أضعاف الناطقني باألملانية، وتحتل العربية املرتبة الثالثني بني أول خمسني لغة 
تجرى الترجمة إليها، وتسبقنا في الترتيب الثالث والعشرين اللغة الكرواتية. كما أن 
مصر أكبر املترجمني للعربية وترتيبها هو السادس واألربعون بني أول خمسني دولة، 

وتسبقها هنغاريا التي تحتل الترتيب الحادي عشر .

وبذلك يمكننا القول: إن نقص معدالت الترجمة يوازيه نقص في عدد املترجمني. 
هناك اتحاد للمترجمني العرب، وقد احتفلوا في الخامس عشر من ديسمبر املاضي 
بيوم املترجم، وطالبوا باالهتمام باملترجم العربي معتبرين عمله إبداعًا موازيًا إلبداع 

مؤلف النص األصلي. 
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عامة  العلمية  الترجمة  أن نصيب  أزعم  فإني  املترجمني  نقص  تكلمنا عن  وإذا 
والطبية خاصة أقل بكثير من الترجمة الثقافية واألدبية التي تجد لها سوقًا رائجة بني 

جمهور من يسمونهم باملثقفني. 

صحيح أن بعض الجامعات العربية أنشأت أقسامًا لتدريس الترجمة متوهمة أن 
شهادة البكالوريوس تؤهل حاملها للترجمة،  وهؤالء يلزمهم تدريب واكتساب خبرة من 
ترجمة موضوعات ثقافية عامة، فما بالنا بالترجمة العلمية وخاصة الطبية التي يلزم ملن 

يقدم عليها أن تتوفر له شروط:

ن من لغة املصدر واللغة العربية.  أولهـــا : الّتمكُّ

ثانيـــــًا : معرفة املصطلحات الطبية واالختصارات والرموز واملعادالت.

ن من األسس اللغوية للتفاعل مع النص املترجم. ثالثهــا : الّتمكُّ

فإذا التزمنا بهذه الشروط الثالثة فإنها تنطبق على طبيب لغوي، وال تنطبق على 
لغوي غير طبيب أو طبيب غير لغوي. 

وهذا يقودنا إلى نتيجة حتمية، وهي أن الترجمة الطبية تعاني نقصًا في عدد 
املؤهلني للقيام بها بصرف النظر عن أعداد املترجمني العرب بشكل عام.

الوقت املستغرق في الترجمة. 2

من الظواهر الطيبة في مجال الترجمة أنها اتخذت الطابع املؤسسي بعد إنشاء 
وتكلف  العاملي  اإلنتاج  من  مفيد  هو  ما  الختيار  تسعى  ومجتمعية  حكومية  هيئات 
املترجمني َنْقلَه إلى العربية، ولكن مازالت هناك ظاهرة الترجمة الفردية، حيث يختار 

املترجم ما يراه مناسبًا ويقوم بترجمته وعرضه على دور النشر. 

أما طول الوقت املستغرق في الترجمة فله سببان:

أولهما : الخطوات اإلجرائية التي تتخذها الجهات التي ترعى الترجمة: 

واملجال،  املؤلف،  أهمها:  لها شروط   ( ترجمته.  املطلوب  الكتاب  اختيار  عملية  ــ 
واملحتوى، والقارئ املستهدف (. 
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ــ اختيار املترجم الذي تتوافر لديه الخبرة في الترجمة عمومًا وفي املجال خصوصًا.

ــ مرحلة املراجعة والتوثيق والتصحيح اللغوي للنص العربي.

ــ إضافة املالحق، ومنها االصطالحات وأسماء األعالم ومعجم ثنائي اللغة.       

وثانيهما : طول الوقت والرتابة األمر الذي ال تخلو منه أية مؤسسة عربية. وقد 
أدت مشكلة طول وقت الترجمة إلى التفكير في الترجمة اآللية. وهنا ننوِّه بمشروع لغة 
الشبكات العاملية Universal Networking language الذي يعمل على إزالة الحواجز 
األمم  ثم  اليابان،  بتمويل من  بداية  منه  العربي  الجزء  تطوير  اللغات، وقد جرى  بني 
للتنمية باالشتراك مع اليونسكو، ومكتبة اإلسكندرية.  املتحدة، ثم الصندوق العربي 
والترجمة اآللية ميسورة بني اللغات األوروبية املتقاربْة، ولكن مع التباعد بني األوروبية 
واليابانية إال أنها نجحت في اليابان بسبب زيادة املكنز أو ذاكرة الترجمة. وتعتمد 
آليات هذه الترجمة على املسارد، ومحركات البحث على الشبكة، وذخائر النصوص، 

ووفرة املواقع املتخصصة، واملنتديات. 

أما اللغة العربية في الشبكة فإنها ضعيفة املوارد، إذ يبلغ حجم املحتوى العربي 
للشبكة 16 جزءًا من املليون من محتوى الشبكة الحالي، وليس معنى هذا أن العربية 
وهذا  الشبكة.  في  داعمة  موارد  لها  توجد  ال  ولكن  قوية  بنيتها  بل  البنية،  ضعيفة 
يقودنا إلى أن حوسبة اللغة العربية ضرورة حضارية، واستمرارية تطوير الحوسبة 
الزمة لتطور اللغة؛ لتواكب التطور اليومي في مختلف العلوم، وكلما تطور الحاسوب 
املعلوماتية  في  املختصون  يتعاون  أن  والبد  الحوسبة.  إلنجاز  مساعدًا  تطوره  كان 
مع اللغويني العرب في رفع نسبة املحتوى العربي للشبكة، وأن يكونوا على اتصال 
بالجهات الداعمة لهذه املهمة. ومع شدة الحاجة إلى الترجمة اآللية ملواجهة الكم الهائل 
من اإلنتاج الفكري والوثائق املطلوب ترجمتها، إال أنها تفتقر إلى الدقة الكاملة، وعلى 
ذلك فالبد من املراجعة البشرية على يد مترجم متمكن يراجع الترجمة اآللية ويدقق 
مصطلحاتها ويوضح املعنى املقصود في النص األجنبي على ضوء فهمه للعربية. وبعد 
أن تحدثنا عن نقص املترجمني عمومًا، البد لنا أن نبّين بأن عدد املترجمني في العلوم 
الطبية قليل جدًا مقارنة بالعدد الكبير من األطباء العرب، إضافة إلى ضعف التنسيق 

بني الجهات املعنية بالتعريب وصعوبة نشر املطبوعات الطبية وتسويقها.
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مشكلة املصطلح الطبي والخالف على املعنى. 3

نحن أمة مستوردة ولسنا أمة منتجة، وعندما نستورد الجديد من اإلنتاج العلمي 
به  ورد  الذي  باالسم  وننطقه  عليه،  ُأطلق  الذي  املصطلح  معه  نستورد  الصناعي  أو 
اللغة  أهل  وامليكروسكوب. وعندما حاول  والليزر  والتليفزيون  الراديو  فعلنا في  كما 
الغيورون عليها وضع بدائل كاملذياع، والهاتف، نالت قدرًا من الشيوع، أما تسمية 
التليفزيون بالرائي والتلسكوب باملقراب فقد اندثرت. وهناك نموذج ثالث يتنافس فيه 
املصطلح العربي واألجنبي إلى أن يستقر أحدهما، ومثال ذلك الكمبيوتر، أو الحاسوب 
ثقيلة على  تندثر مصطلحات  ما  أو املصرف، وغالبًا  والبنك،  املوبايل،  أو  واملحمول، 
اللسان مثل )املعثكلة(، ونقف عاجزين عن تغيير كلمة مثل اإللكترونية ألنها صارت 
من لغة العلم، واملطلوب هو مصطلح عربي واضح سهل ذو داللة على املعنى ومتفق 

عليه، ولتحقيق هذه الغاية تواجهنا عقبات كثيرة منها ما يأتي : 

ــ اختالف املصطلحات بني األقطار العربية خاصة بني املشرق ذي الثقافة القريبة 
إلى اإلنجليزية واملغرب القريب من الفرنسية، وحتى في املشرق نجد تباينًا بني 

مصر وسوريا.

ــ قصور إنتاج املصطلح عن اللحاق بسرعة اإلنتاج العلمي، بحيث ظهرت عبارة 
عيوب في توليد املصطلح تجعله غير  )سلحفاة املجامع، وأرنب املصطلحات( 

مستساغ ومن ذلك:

• اإلصرار على أن يكون املرادف العربي له تراث لغوي يؤدي إلى توليد مصطلح 	
غير مقبول عمليًا.

• الذين شاع بينهم مصطلح 	 توليد مصطلح جديد وغريب على أهل االختصاص 
آخر، واألْولى إقرار ما هو شائع إن كان صحيحًا لغويًا بداًل من اختالق مصطلح 

ال يقبله املختصون.

• معناها 	 يتصل  وال  عربية  بحروف  ُكتبت  التينية  أللفاظ  وضع مصطلح هجني 
باللغة العربية، واألْولى مزج النص الداللي بالتعريب اللفظي، مثل كلمة تأكسد 



- 9 - - 8 -

يصعب  ملصطلحات  أحيانًا  نخضع  ذلك  ومع   ،Auto–oxidation ذاتي 
إيدز، وسارس، وألزهايمر، وباركنسون التي أضحى شيوعها  تجاوزها مثل: 

غير مستهجن. 

ــ مشكلة صعوبة االشتقاق، فمثاًل عند اشتقاق الفعل من كلمة أكسجني تتوارد 
احتماالت منها:

ــ أكسن )التي ُتسِقط الجيم(، أو أكسج )التي ُتسِقط النون(، ولو تجنبنا إسقاطهما 
تقبل  التي  العربية  اللغة  في  االشتقاق  قواعد  قد خالفنا  نكون  أْكَسَجَن  وقلنا 

مصطلحات اللبننة، والسعودة، وال تقبل الفلْسَطنة. 

ــ وأخيرًا النزاع املصطلحي املؤدي إلى التباين في املصطلح الواحد بسبب التعصب 
إنتاج املصطلح  الُقطري، حيث تريد كل دولة أن يكون لها شرف السبق في 

والترجمة ولو على حساب تشتت الجهود.

كيفية االستفادة من مخرجات الترجمة. 4

بل  املنتج،  راغب في هذا  إنتاج هو وجود مستهلك  بأي  أهم شرط لالستفادة 
ويبحث عنه ولذلك سوف نناقش هذين العنصرين.

ــ إنتاج الترجمة كيف يتولد؟ هل هي مبادرة فردية ملترجم أعجبه كتاب فترجمه 
واختارت  السوق  احتياجات  بدراسة  قامت  مؤسسة  هي  أم  للناشر؟  وقدمه 

الكتاب املطلوب واملترجم املناسب؟ 

هل لدينا ثقافة نقد الترجمة قياسًا على النقد األدبي، بحيث يكون لدينا ناقدون 
في نقد ما ُيترجْم، ويقدمون نقدهم في نافذة إعالمية متخصصة لتبصير القارئ بالغث 

والسمني، وبذلك ال يتسرع املترجمون والناشرون في اإلصدار آمنني من النقد؟

ج- هل نحن متأكدون من وجود قّراء إلصداراتنا الطبية املترجمة للعربية؟

لإلصدارات املترجمة أربعة مستويات :
أولها: مستوى الدراسات العليا والتخصص الدقيق، وهذه لها مراجع عاملية 
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صدرت بلغة أجنبية وال ُيقِبل عليها إال صفوة املتخصصني الذين يجيدون هذه اللغة، 
وليسوا في حاجة لترجمتها العربية وتتجدد الطبعة كل خمس سنوات أو أكثر. فقد 
الجلدية  األمراض  في  مهم  مرجع  بمراجعة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  لفتني  كَّ
ترجمه أعضاء هيئة التدريس للجلد بجامعة دمشق مجتمعني وتقدموا به لجائزة أفضل 
الترجمة ممتازة  أن  وقد وجدت  بالكويت،  السنوي  الكتاب  كتاب مترجم في معرض 
ولكنها خلت من ترجمة أول صفحة في الكتاب التي توضح رقم اإلصدار وتاريخه 
لألصل اإلنجليزي، وملا كان عندي شخصيًا أحدث طبعة لهذا الكتاب فقد اكتشفت 
أن الترجمة تمت وطبعت بعد إصدار أحدث طبعة ونوهت بذلك في تقريري وأوضحت 
املستجدات التي ظهرت في الطبعة الحديثة التي خلت منها الترجمة، ومع ذلك فاز 
العليا وتقديمها في  الدراسات  لترجمة مراجع  الفرصة  لدينا  بالجائزة. فهل  الكتاب 

الوقت املناسب بمجرد ظهورها وهل سيتوفر لها قّراء بالعربية؟

عام  على  املقرر  الجامعي  الدراسي  الكتاب  هو مستوى  وثاني اإلصدارات: 
دراسي معني، وهذا ال مجال له إال إذا كانت لغة التدريس في هذا البلد هي العربية، 

وإال فإن طالب الطب لن يلتفت إليه. 

العليا  املعاهد  دون  املساعدة  الطبية  املهن  مستوى  هو  اإلصدارات:  وثالث 
للتمريض وهؤالء ال يرقى مستواهم في اللغة األجنبية إلى مستوى استيعاب املقرر، 
لذلك جرت العادة أن تؤلف لهم كتب تتناسب مع مستواهم الثقافي، وكم املادة العلمية 
املطلوبة لتخّرجهم. وهذه الفئة هي التي تعودنا أن ُتؤلف لها مذكرات مبسطة باللغة 

العربية.

ورابع اإلصدارات: هو الثقافة الطبية العامة للجمهور وأعتقد أنها ثقافة موسمية 
ترتبط بظهور مرض يشغل بال املجتمع في فترة معينة فتظهر في األسواق كتيبات 
عن اإليدز، أو الهربس، أو اإليبوال بأسماء مؤلفني عرب، ولكنها في الحقيقة مترجمة 
ترجمة بتصرف يخفي مصدرها األصلي، أما اهتمام أمة اقرأ بالقراءة والثقافة فقد 
خلعت رداءه وارتدت لباس مسلسالت التليفزيون الهابطة أو الحلقات التركية املترجمة.
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نقص املوارد املتاحة إلتمام عمليات الترجمة  . 5

إن من يتصدى للترجمة الطبية البد أن تتوفر فيه شروط العلم باملوضوع الطبي 
واستنتاج  النص  مضمون  على  التّعرف  على  واملقدرة  الطبية  املصطلحات  وامتالك 
بالجامعات،  الترجمة  مقصوده. هل يقوم بذلك املترجمون املحترفون خريجو أقسام 
أم أطباء يجيدون فهم املادة العلمية؟ ولكن مقدرتهم على نقلها للعربية أدنى من قدرة 
املترجم املحترف من الناحية اللغوية، وهل الحل هو الترجمة التشاركية بني الطرفني 
أو ترجمة الخلية؟ وهذا كله يوحي بأن تكلفة الترجمة الطبية والعلمية عمومًا تستلزم 
من الوقت واملال أكثر من الترجمة األدبية والثقافية. لقد حدد اتحاد املترجمني العرب 
سعرًا لترجمة الصفحة الواحدة من 250 كلمة بما ال يقل عن 20 دوالرًا، وال يترجم 
املترجم أكثر من خمس صفحات في اليوم الواحد. وكل هذه الضوابط تنعكس على 
تكلفة الترجمة والوقت الذي تستغرقه، وذلك يؤدي إلى تحديد اإلنتاج بقدر ما يتوافر 
من تمويل، إضافة إلى الحاجز الورقي لصعوبة تمويل ورق الطباعة مع أن دور النشر 
بالتعاون مع  العربية  التعريب بالجامعة  تفضله ألسباب تجارية، وهذا ما دفع مركز 
منظمة الصحة العاملية إلى ترجمة الدستور الدوائي الدولي ونشره رقميًا هروبًا من 

الحاجز الورقي.

تدني مستوى اللغة العربية لدى املترجمني. 6

الترجمة  أقسام  تقوم  فهل  األجنبية،  اللغة  على  مقدم  العربية  اللغة  إتقان  إن 
في الجامعات العربية بتدريس النحو والصرف وقواعد االشتقاق ملنع لَي عنق اللغة 
العربية؟ والواقع امللموس أن أقسام الترجمة تركز على اللغة األجنبية، وهذا ُيعدامتدادًا 
لواقع الحال في املدارس األجنبية التي ال تهتم بالعربية. وأذكر أني كنت ُأدرِّس لطالبة 
في بكالوريوس الطب بالقاهرة وذكرت لي أن عندها امتحانًا في اللغة العربية ملقرر 
الثانوية ويلتحق  القانون يسمح بأن يحصل الطالب على  العامة والذي كان  الثانوية 
على  يحصل  أال  على  فيؤجلها  العربية  اللغة  أما  املواد،  كل  اجتاز  طاملا  بالجامعة 

الشهادة الجامعية إال بعد النجاح في اللغة العربية. 
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قد يذكر بعض الناس أن ضعف املترجم في اللغة العربية يمكن عالجه بمصحح 
لغوي، وهذا األمر له عيوبه ألن عدم استيعاب املصحح ملحتوى النص واملصطلحات 
الطبية قد يؤدي إلى تشويه النص املترجم؛ لذلك البد أن يكون املصحح قديرًا في اللغة 

وليس غريبًا عن املوضوع املترجم.

محدودية مؤسسات الترجمة أو التخصص في الترجمة. 7

في اعتقادي أن الترجمة في املؤسسات التجارية واالقتصادية توفر احتياجات 
ذلك  ألن  نشاطها؛  مجال  في  متخصص  مترجم  من  تخلو  أن  يُتصور  وال  املؤسسة 
ينعكس على اإلنتاج واألرباح، أما الترجمة العلمية عمومًا والطبية على وجه الخصوص، 
معة، ويكفي أن نذكر املجهود  فاملؤسسات التي تخدمها محدودة العدد لكن طيبة السُّ
الذي ُبِذل في ترجمة دستور األدوية. وأذكر أن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
بالكويت قام بمشروع ترجمة الكتب الدراسية  الصحية )مركز تعريب الطب سابقًا( 
لطالب كليات الطب بعد اختيار الكتب التي أوصى بها املختصون في كل مادة، ولكن 
هل أقدمت كلية واحدة في العالم العربي على فرض هذه املراجع على طالبها ؟ إن 
طالب اليوم يبحثون عن امللخصات والدروس الخصوصية التي تربوا عليها منذ نعومة 

أظفارهم وال يتصورون أن يتركوها ويبحثوا في املراجع وأمات الكتب. 

إن Gray's Anatomy الذي كنا ندرسه في السنة األولى بكلية الطب اختفى من 
الكليات وتحول إلى مسلسل تليفزيوني هابط وهجره أو لم يسمع به الطالب. من ذلك 
َنخُلص إلى أن هناك مؤسسات حكومية وخاصة للترجمة، ولكنها لم تتمكن من غزو 

كليات الطب ، وتحتل إصداراتها منازل طالب الطب فقط . 

معارضة بعض األساتذة للترجمة والتدريس باللغة العربية. 8

يقول الدكتور أحمد مستجير )أستاذ الوراثة بجامعة القاهرة(: إن األساتذة هم 
أكبر عائق للتدريس بالعربية ويوجدون ألنفسهم أعذارًا يحتجون بها. وإذا استعرضت 
كليات الطب التي عملُت فيها أو أعرف بعض أساتذتها نجد أن املتحمسني للتدريس 
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الواحدة، ومنهم من أجرى دراسات  اليد  أية كلية ال يتجاوزون أصابع  بالعربية في 
جادة ليدلل بها على إمكانية التدريس بالعربية في الكليات دون أن يجد آذانًا صاغية. 
من  يزيد  بالعربية  التدريس  أن  أظهر  األديب  ابن  األديب  السباعي  زهير  فالدكتور 
سرعة القراءة بنسبة 34 %، ومن القدرة على استيعاب النص بنسبة 10 %، كما أن 
خريجي الطب في سوريا الذين درسوا بالعربية وتقدموا المتحان املعادلة األمريكية 
سجلوا معدالت نجاح ال تقل عن الدارسني باإلنجليزية، أما معارضة الطالب للتدريس 
بالعربية فكانت أكثر وضوحًا، حيث فضل 96 % من طلبة الكليات العملية دراسة الطب 
والهندسة والحاسوب باإلنجليزية، ويرون أن الدراسة بالعربية تحرمهم من مواصلة 
الدراسات العليا في الخارج، ومن العمل في املستشفيات الخاصة التي ال ُتكتب فيها 

كلمة بالعربية عدا عنوان واسم املستشفى.

التعليم باللغة اإلنجليزية في املدارس الخاصة والجامعات. 9

ما من شك أن منهجية التدريس في هذه املؤسسات أفضل من الحكومية، ولكن 
هذا يغرس في نفوس خريجيها نظرة استعالئية ليس على أقرانهم فقط وإنما على 
أفراد أسرتهم الدارسني بالعربيْة، بل وعلى انتمائهم الديني والوطني. وال نتوقع من 
مثل هؤالء الطالب أن يفكروا يومًا في دراسة العلوم الطبية باللغة العربية. وهذه الفئة 
هي املرشحة ألن تكّون جيل النخبة مستقباًل في العلم واالقتصاد والسياسة واإلعالم، 

وإلى هلل املصير.
 

 نقص األبحاث واملراجع العربية. 10

إن ذلك نتيجة حتمية البتعاد العربية عن مجال التعليم الجامعي، فيقوم الخرِّيج 
بكتابة أبحاثه أو مؤلفاته باللغة التي يشعر بسهولتها، واستيعاب مصطلحاتها، وهي 
اإلنجليزية في املشرق، والفرنسية في املغرب. وحتى لو ظهرت دراسات باللغة العربية 

في املغرب فإن املشرق سيجدها بالنسبة له ألغازًا. 
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الخالصة

هناك متحمسون للعربية، وهناك مؤسسات للترجمة عامة وخاصة، وأكثر من 
هذا، وهناك مؤتمرات تكرر نفس الواقع وتدعو لنفس األماني، واآلمال، وهناك تنافس 
تنسيق  تنسيق مع أي قطر عربي آخر، ومركز  التعريب دون أي  تمويل  ُقطري في 
التعريب منعزل على شاطئ املحيط األطلسي ال يعلم به أحد في مراكز املشرق التي 
الدر كامن، ولكن مهنة  التنسيق فيما بينها، ويبقى البحر في أحشائه  لم تفكر في 
من  رؤوسنا  على  االستعمار  ترك  أن  وبعد  النفط،  بعد ظهور  انقرضت  قد  الغوص 
يواصلون مهمته في إهمال العربية واستعالء اإلنجليزية والفرنسية ! وليس لها من 

دون هلل كاشفة.
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املُحاِضرة/ د . إيمان حسني سيد

معوقات الترجمة من واقع تجربة املركز العربي 
 

ُتَعدُّ الترجمة إحدى وسائل تبادل املعلومات وانتشار الثقافات بني مختلف دول 
فمن  اللغات.  نمو  أن تسهم في عملية  للترجمة  يمكن  أهمها كما  تكن  لم  إن  العالم. 
الجدير بالذكر أن الترجمة تساعد على إيجاد مصطلحات جديدة، وأساليب ومفردات 
لغوية من شأنها تجديد اللغات والحفاظ على تراثها في الوقت نفسه، حيث إن الترجمة 
يسهم  مما  الحالي؛  املعيشي  الوضع  تالئم  ومصطلحات  عن صيغ  البحث  تقتضي 
في تطوير اللغة وإثرائها. وحيث إن الترجمة ُتَعدُّ وسيلة اتصال دولي وحضاري بني 
مختلف األمم في شتى ميادين العلوم، فيمكننا تأكيد أن الترجمة وإن كانت قد بدأت 
منذ قديم األزل، فإنها مازالت وستظل أقوى وسيلة لنقل املعلومات بني مختلف اللغات 

والشعوب ، وتواجه الترجمة الطبية معوقات ، تتمثل في :

معوقات متعلقة بعملية الترجمة ذاتها.  -

معوقات متعلقة بتفعيل وتطوير العمل الترجمي.  -

أواًل ــ املعوقات املتعلقة بعملية الترجمة الطبية ذاتها

1 ــ نقص املترجم الجيد

إن عملية الترجمة ليست مجرد ترجمة عبارات أو ألفاظ من لغة ألخرى، بل هي 
عبارة عن تغيير النص من لغة ألخرى دون اإلخالل بمادة النص ومضمونها مع صياغة 
تلك الفقرة بطريقة تجعل من قراءة النص املترجم متعة دون أية إضافات أو تفسيرات 
تغير من أصل املضمون؛ لذا يجب اختيار املترجم بدقة ليكون أواًل على دراية تامة 
ـ حيث تتم بينهما عمليات النقل الفكري واللغوي معبرة  ـ املترجم عنها و إليهاـ  باللغتنيـ 
يترجم  الذي  املوضوع  يكون متخصصًا في  أن  املؤلف، كما يجب  فكر  عن مقاصد 

إضافة إلى ذلك اإلملام بقواعد الترجمة وقوانينها وشروطها .
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إن ضعف اللغة العربية لدى الخريجني من الجامعات العربية ُيعُد أمرًا مؤسفًا 
يزيد األسى أن هذا األمر يشارك  به ومواجهته. ومما  وواقعًا مريرًا يجب االعتراف 
باللغة  تتم  توظيفهم  عند  لألطباء  الشخصية  فاملقابالت  القرار،  اتخاذ  بيدهم  من  فيه 
اإلنجليزية، وُيفَضل من هم خريجو املدارس األجنبية أو من كانت مؤهالتهم العليا من 
لع على خارطة الوطن العربي يجد أن أغلب الدول العربية ــ إن لم  دول أجنبية. ومن َيطَّ

تكن كلها ــ يتم تدريس العلوم الطبية بها باللغة اإلنجليزية.

ولألسف الشديد، فإن معظم من درسوا علوم الترجمة ال علم لهم بالطب، وعديد 
من األطباء ــ إن لم يكن جميعهم ــ ليسوا ملمني باللغة العربية إملامًا جيدًا يمّكنهم من 
صياغة الكتاب املترجم بطريقة ميسرة؛ مما يجعل العمل الذي يحصل عليه املركز غير 

دقيق ويستلزم العمل الشاق لتدقيقه.

ولقد قام املركز ملواجهة هذه املشكلة بوضع معايير الختيار املترجم لتكون نتيجة 
الترجمة مناسبة علميًا وتلك املعايير هي:

• أن يكون من األطباء ذوي الخبرة في مجاالت التأليف والترجمة.	

• أن يكون ملمًا باللغتني العربية واإلنجليزية إملامًا جيدًا.	

• توزيع الكتب املراد ترجمتها حسب االختصاص قدر املستطاع.	

• أن يكون املترجم على دراية بأسس الكتابة والطباعة على الحاسوب.	

• الخبرة السابقة مع املركز أو جهات عمل ذات عالقة.	

• االلتزام باملصطلحات الواردة في املعاجم املعتمدة لدى املركز.	

• االلتزام بتقديم العمل خالل املدة املحددة بالعقد.	

2 ــ وقت الترجمة

أغلب  في  الترجمة  ألعمال  متاح  هو  من  تفرُّغ  وعدم  املترجمني،  لندرة  نتيجة 
األحيان، يستغرق إصدار الكتاب الوقت الطويل لخروجه إلى النور. فالخطوات كثيرة 
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أولها الترجمة، ثم بعد ذلك تأتي املراجعة لضمان ترجمة كل النص األصلي، وعدم 
ترك أي نصوص، أو أشكال غير مترجمة، وبعد ذلك يأتي التحرير لكي يصدر الكتاب 

في صورة نهائية بلغة عربية جيدة.

وللقضاء على هذه املشكلة كان علينا العمل على تكوين قاعدة بيانات من األطباء 
الذين لديهم إتقان للغة اإلنجليزية والعربية ولديهم القدرة على الترجمة؛ ليتم التواصل 

معهم بسهولة عند الحاجة.

3 ــ املصطلحات الطبية

إن من أهم مشكالت ترجمة العلوم الصحية باللغة العربية هو توفير مقابالت عربية 
للمصطلحات األجنبية. فهناك أعداد مضاعفة من املصطلحات األجنبية مازالت دون 
مقابل لها باللغة العربية. وقد نشأ ذلك نتيجة للتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، 
إضافة إلى تشعبها إلى اختصاصات متناهية الدقة نتج عنها املئات من املصطلحات 
الجديدة، إضافة إلى عدم وجود سياسات وطنية وقومية موحدة لتساير التقدم العلمي، 
مما حدا بالدول العربية اللجوء إلى تعليم العلوم باللغة اإلنجليزية في غالبية جامعاتها 

مما زاد الهوة بني اللغتني في العلوم عامة والطب خاصة.

ومن منطلق إدراك املركز بأهمية املصطلحات وحرصًا منه على تقديم حل للقضاء 
على هذه املشكلة قام املركز بتوحيد املصطلحات الطبية فاعتمد "املعجم الطبي املوحد" 
العاملية، وجعله  الذي يقوم بتطويره املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط بمنظمة الصحة 
وجود  عدم  حال  وفي  ومطبوعاته.  كتبه  في  املستخدمة  الطبية  للمصطلحات  أساسًا 
مقابالت عربية لبعض املصطلحات يستعني املركز بمجموعة من الخبراء املختصني في 
العلوم الطبية وعلم صناعة املعاجم من أجل وضع مقابالت عربية لتلك املصطلحات. 

وقد قام املركز بترجمة عديد من املعاجم الطبية في مختلف التخصصات لتلبية 
حاجة األطباء واملترجمني على حد سواء، وتشمل املعاجم التالية:

معجم أمراض العظام والتأهيل .  -

معجم علم األمراض واملختبرات.  -

معجم علم األشعة واألورام.  -
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معجم طب وجراحة الفم واألسنان.  -

معجم الطب النفسي.  -

معجم أمراض النساء والتوليد.  -

معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار.  -

معجم بيلير للممرضني واملمرضات والعاملني في مجال الرعاية الصحية.  -

ولم يكتف املركز بذلك، بل أخذ على عاتقه إتمام تلك املهمة منفردًا أو بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنظمة الصحة العاملية ــ بتقديم "املعجم املفسر للطب 
وهو األول من نوعه في العالم العربي، حيث يتم وضع املقابالت  والعلوم الصحية" 
بالصور  ومدعمًا  املصطلحات،  لتلك  شروحًا  شاماًل  األجنبية  للمصطلحات  العربية 
التوضيحية وهو ما ُيَعدُّ خطوة رائدة مهمة في سبيل ترجمة العلوم الصحية إلى اللغة 

العربية.

ثانيًا ــ املعوقات املتعلقة بتفعيل وتطوير العمل الترجمي

1 ــ تعليم اللغة العربية في العالم العربي

إلى  العام  التعليم  في  العربية  اللغة  مناهج  ُأجريت على  التي  الدراسات  تشير 
تدني مخرجات التعليم في اللغة العربية وخاصة معاهد وكليات إعداد املعلمني. وقد 
انعكس هذا الواقع على االهتمام واملكانة للغة العربية في املجتمع، وضعف حماسة 
معلمي اللغة العربية لتدريسها والتفاعل مع طالبهم؛ مما أدى إلى عزوف الطلبة عن 

التخصص في اللغة العربية.

فالطرق املتبعة لتعليم اللغة العربية تقليدية وعقيمة وبعيدة عن النظريات الحديثة 
في تعلُّم اللغات. وقد أدى الخلط بني الفصحى والعامية في املدارس والجامعات إلى 
وجود تأثيرات سلبية في الفصحى. إضافة إلى قيام معلمني غير متخصصني في اللغة 
العربية بتدريسها ، وهذا يشكل خطرًا على العملية التعليمية، حيث تكون مخرجاتها 

على غير املستوى املنشود.
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2 ــ هيئات ومراكز الترجمة والتعريب في العالم العربي 

ـ وهي  تعــاني هيئــات ومــراكز الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة في العالم العربيـ 
كثيرة ــ غياب إستراتيجية شاملة وعدم وجود تنسيق كاٍف بني األعمال التي تقوم بها 
تلك الهيئات. فهناك تشتت في عملية الترجمة وتكرار للجهود في املشروعات نفسها.

كما أن نقص التمويل ُيَعدُّ من أهم املشكالت التي تواجهها تلك الهيئات. ولكون 
اإلصدارات  هذه  بيع  على  االعتماد  يمكن  فال  قليل،  عددهم  اإلصدارات  هذه  قّراء 
لتمويل تلك املشروعات ، إن لم تستطع الجهات الرسمية تقديم التمويل الكافي للجهات 
القائمة على الترجمة والتعريب، فسيؤدي ذلك إلى عدم قدرة تلك الهيئات على تطوير 
أنشطتها؛ مما ينعكس بدوره على تحقيق مردودات إيجابية تفيد املجتمعات ، وتعزز 

الدور الثقافي والحضاري فيها.

الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  من  املتبعة  الوسائل  ــ   3
لتالفي معوقات الترجمة :

االتجاه إلى زيادة إصدارات املركز من كتب مترجمة مع مراعاة الضبط اللغوي   -
لها وصحة النص العربي وسالمة بنائه اللغوي.

إعداد قائمة بأفضل املترجمني من األطباء ذوي الخبرة والدراية واإلملام باللغة   -
العربية واملصطلحات الطبية للرجوع إليهم في أعمال الترجمة.

نواة  وجعلهم  املختلفة  التحرير  فنون  على  الطبيني  املحررين  من  عدد  تدريب   -
لترجمة العلوم الطبية وتحريرها .

مراعاة معايير اختيار املترجم الجيد لتسهيل وإسراع خروج اإلصدارات كما   -
ذكر سابقًا.

االستعانة بمصادر التمويل املختلفة لتوفير الدعم املادي الالزم لعملية الترجمة.  -

تطوير أجهزة الحاسوب وشبكات االتصال الخاصة باملركز بحيث تخدم عملية   -
الترجمة، وتفعيل دورها لضمان الدقة وسرعة األداء بالعمل املترجم.
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على  االهتمام  يقتصر  وأال  الترجمة،  بأهمية  العربي  العالم  عند  الوعي  خلق   -
الحكومات فقط، بل يجب أن تمد املؤسسات املعنية والجمعيات يد املساعدة 

للنهوض بعملية الترجمة.

االهتمام بتطوير فكرة الترجمة اآللية من خالل الدعم املالي واملعنوي وتوفير   -
الخبرات والتنسيق مع من بدأ بهذه الفكرة.

وفي الختام فإني أرى أن اللغة العربية في هذه الحقبة من الزمن تواجه تحديًا 
واضحًا للقضاء عليها، وإن تجاُهلَنا لهذا التحدي سيكون هو الباب الرئيس للقضاء 

على أهم ثوابت هذه األمة. 

الوقت الحالي هي قضية حضارية تتعلق بمقدرة  العلوم في  إن قضية تعريب 
العرب على اللحاق بقطار املعرفة املنطلق بأقصى سرعة، فبعد أن كان العرب هم من 
يقودون هذا القطار في وقت أن كانت أوروبا تتخبط في ظلمات الجهل ــ أصبح العرب 
يحاولون اللحاق بهذا القطار ومواكبة التطور السريع لهذه املعارف. ومع أن الجهود 
املضنية املبذولة لحسم هذه القضية، إال أن كثيرًا من املعوقات تلوح في األفق تأبى 
إال أن تعرقل تلك املجهودات للقضاء على البقية الباقية من تلك اآلمال العريضة التي 

تحدونا للعودة إلى قيادة هذا القطار مرة أخرى.

وإني ألرى في األفق البعيد أسئلة تنتظر الجواب .

أما آن لنا أن ننفض غبار التبعية لغيرنا ؟ وأن نعيد للغتنا مكانتها ومهابتها؟

أما آن األوان لنعود لتصحيح املسار ونضع األمور في نصابها الصحيح؟

الدكتور يعقوب الشراح 
أشكر الدكتور إبراهيم الصياد على ما قدمه لنا من كالم قيّم الذي يمكن من 

خالله تلخيص املشكالت كلها في مجموعة من النقاط وهي:

• نقص عدد املترجمني. 	

• عدم العناية واالهتمام بالترجمة. 	
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• مشكالت الترجمة اآللية ) مشـكلة املصطلح (.	

• تدني مســتوى اللغة العربية لدى املترجمني .	

• مهارة املصحح وقدراته .	

• محدودية مؤسسات الترجمة في الوطن العربي .	

• عدم وجود إستراتجية واضحة للترجمة على مستوى الوطن العربي.	

• مشكلة التعليم وهي مشكلة كبرى أخرى.	

كما أشكر الدكتورة / إيمان حسني سيد على بيان وجود معوقات ترجمة العلوم 
الصياد  الحميد  عبد  إبراهيم  الدكتور/  مع  متداخاًل  حديثها  كان  حيث  الصحية، 
واملوضوع متشابك ؛ ألنه ال يمكن الفصل في كثير من الجوانب عندما يأتي الحديث 
عن الترجمة بشكل عام، و ُتَعدُّ الترجمة الطبية بشكل خاص من أكثر الصعوبات التي 
األطباء  يعاني عدد من  الصحية، حيث  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  تواجه 
ضعفًا في اللغة العربية وهي ظاهرة عامة، فقلة منهم متمكنة في اللغة العربية واللغة 

اإلنجليزية أيضًا واللغات األخرى األجنبية التي تتم الترجمة منها.

فعندما  للترجمة  متفرغني  غير  حاليًا  مهنهم  في  يعملون  الذين  األطباء  أن  كما 
تكلفهم بترجمة كتاب ُيَعدُّ هذا جهدًا كبيرًا نضيفه إليهم إن لم يكونوا متمكنني أصاًل 
الدقة في العمل،  من الترجمة، إضافة إلى أن الترجمة تواجه مشكالت عديدة منها: 
مصادرها  من  تأتي  املترجمة  الكتب  وأن  خاصة  املحدد.  املوعد  في  العمل  وتسليم 

األجنبية واملركز لديه عقود مع ناشرين أجانب تقتضي منه االلتزام بالوقت.

ندرك تمامًا أننا ال نستطيع الحصول على مترجم قادر على حل كل مشكالت 
الترجمة، وهذا الجانب نتولى نحن باملركز فيه هذا األمر عند التحرير ، عمومًا هي 
مشكالت ومعوقات خاصة في بعض املجاالت املتخصصة في مثل العلوم الصحية ــ 
الوراثة ــ اإلبصار ــ األعصاب، وهي أمور متخصصة جدًا ؛ ولذلك قد تكون بعض 
املصطلحات غير متوافرة أمامك. مع العلم أنه تم توحيد املصطلحات في هذا القطاع، 
خاصة القطاع الصحي. على الخبراء في منظمة الصحة العاملية، واتحاد املترجمني 
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أعمال  تطوير  مجال  في  الة  فعَّ مساهمة  يساهموا  أن  العرب  األطباء  وعلى  العرب، 
الترجمة. وأنا أعتقد أنه مجال مهم جدًا. مقارنة باملجاالت املعرفية األخرى التي ال 

تمتلك توحيد املصطلحات. 

نفتح اآلن باب النقاش إلبداء اآلراء والتساؤل أو التعقيب ثم أترك املجال بعد ذلك 
للدكتور/ إبراهيم الصياد، والدكتورة / إيمان حسني سيد للرد على هذه التساؤالت.

الدكتور/ عبد الرحمن التوم 
مالحظات  لي  لكن  باملحاضرْين،  وُأشيد  العلمي  الثقافي  النشاط  بهذا  ُأشيد 
بسيطة لكن أبدأ بإشارتي إلى حقيقة تاريخية وهي أن النهضة العربية والتي أشارت 
إليها الدكتورة / إيمان حسني كانت هي النور الكاشف للعالم، وكان أهم عامل فيها 
بهروا  الذين  العرب  واألطباء  العلماء  من  وابن سينا  فالرازي  اليونانية،  من  الترجمة 
اليونانية  اللغة  من  مترجمني  أساسًا  وكانوا  الزمان  مر  على  التاريخ  ودخلوا  العالم 

وغيرها وذلك في العصر العباسي وقبله األموي.

كما ذكر أيضًا الدكتور/ إبراهيم الصياد أن الكتب العلمية ليس لها قّراء كثيرون 
وأنا أختلف معه ؛ ألن هدفنا كأطباء هو توعية املجتمع كله، هذه الكتب تساهم في رفع 

الوعي الصحي عند كل املواطنني وزيادة وعيهم.

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي∗
من  كثير  على  الضوء  يلقي  الذي  الجيد  املوجز  هذا  على  املحاضَرين  نشكر 
املشكالت، حيث تحدثا عن بعض املشكالت واملعوقات التي تواجه الترجمة الصحية. 
ُأثير سؤااًل ؛ ألن هناك اآلن انفتاح املعلومات اآللية من التنوع واالختالفات مما 
أدى إلى لجوء كثير من املرضى إلى اإلنترنت للحصول على معلومات عن املرض الذي 
يعانيه، نؤكد ما تفضل به الدكتور عبد الرحمن التوم من أن االهتمام بثقافة املريض 

يجب أن ُينظر لها نظرة جديدة. 

∗ األمني العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
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لألخذ  مضطر  هو  األكاديمية؟  بالثقافة  أم  الثقافة  بهذه  مهتم  الطب  طالب  هل 
بالثقافة األكاديمية ؛ ألنها موضع اختباره وقد يضايق الطبيب األكاديمي ذلك وقد مر 
بي نفس املوقف، فقد كنت في أسكتلندا في طريقي الختبار العلوم وفي طريقي بالقطار 
قرأت بالجريدة أن هناك حاًل جديدًا لعالج فيروس للعني وبالصدفة سألني الدكتور 
عن عالج هذا الفيروس، وفي هذا الوقت لم يكن لهذا الفيروس عالج، وعندما ذكرت له 
أنني قد قمت بقراءة خبر يخص هذا املرض قد ُنشر في الجريدة غضب واستاء كثيرًا 

وقال لي كيف تأخذ معلوماتك من جريدة ؟ !

فنحن نجد أن جميع األطباء لديهم حساسية من املعلومات التي لم يدرسوها. إذًا 
العامل النفسي شيء مهم جدًا ال نقفز مرة واحدة ونترك الطالب للتعليم وحده حتى 
ال ُيعلَّم العلم املبتذل وال نغرقه فقط في التعليم األكاديمي، بل البد من تحسني التعليم 

األكاديمي وتطويره للعمل على حث الطالب على االستفادة منه.

الثقافة  لنشر  للعامة  الكتب  ُتنشر  عندما  وأوسع  وأكبر  أهم  الفائدة  أن  أعتقد 
الصحية ولها قّراء كثيرون، وقد القت هذه الكتب إقبااًل أكثر من الكتب املتخصصة 

املوجودة في معارض الكتب.

أشارت أيضًا الدكتورة / إيمان حسني إلى أن األطباء ضعاف في اللغة العربية. 
ال أفترض أن هذه حقيقة- أعتذر- ألن األطباء هم طبقة متميزة أكاديميًا في البداية ؛ 
ولذلك استطاعوا أن يدخلوا وينافسوا على كليات الطب ؛ ألنهم حصلوا على مجموع 

عاٍل جدًا بما فيه اللغة العربية.

وكثير من األطباء أكثر رسوخًا في اللغة العربية من غيرهم من املتخصصني في 
اللغة العربية. فاتهام األطباء بأنهم ضعاف في اللغة العربية غير صحيح، الصحيح 
أنهم ضعاف في اللغة اإلنجليزية حتى الذين يعارضون التعريب ويّدعون أنهم يعّلمون 
وهم  اإلنجليزية  اللغة  في  جدًا  بأنهم ضعفاء  جازمًا  لكم  أذكر  أنا  اإلنجليزية  باللغة 

يتهجمون عليها.
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إن الطالب أكثر حرصًا على التعلم باللغة اإلنجليزية، وهذا شيء مؤسف وتوجه 
حقيقي وتفسيره أن أغلب األطباء يطمحون للهجرة ألمريكا وكندا أو غيرها من البالد 
أن  أيضًا  وأعتقد  ذلك،  في  رئيسي  واالجتماعي سبب  االقتصادي  فالعامل  األخرى 
الكتاب الشعبي أكثر رواجًا عن الكتاب املرجعي، وأنا أتساءل خاصة معلومات الطب 
الشبكة  على  الطالب  يعتمد  املرجعي.  الكتاب  على  فقط  يعتمدون  الطب  طالب  هل 

العنكبوتية وأساتذتهم الذين يستقطبون لهم ما جدَّ في العلوم الطبية. 

البد أن نفكر هل كان يعاني هؤالء األطباء مما نعاني نحن فيه من كثرة هجر 
اللغة – وال نستطيع التحدث باإلنجليزية بشكل مضبوط وال نتقن اللغة العربية بشكل 

مضبوط.

وخلق  إن ترجمة الشارع تؤثر كثيرًا في الترجمة من ترجمة )الفرانكو آراب( 
كبيرة  مشكلة  وهي  بالفرانكو  العربية  إلى  وتحويلها  اإلنجليزية  من  موحدة  كلمات 
تستحق النقاش. طّور اليابانيون آلة الترجمة بحيث تأتي املقالة من األجنبية ُتترجم في 
لحظتها، طوَّروا اآللة بشكل تستوعب فيه جميع املصطلحات بشكل  كبير على عكس 
ما نحن عليه اآلن من كثرة املصطلحات وعدم الوصول إلى آلية ترجمة بشكل مقبول ؛ 
لهذا يجب أن نفكر في ظل هذا التطور الكبير في العلم وخاصة الطب هل النمط الذي 

نمشي عليه صحيح؟ هل هذه الترجمة مفيدة ومضبوطة وصحيحة؟. 

هناك من هو ضد التعريب ويفضل التعليم باللغة اإلنجليزية!.

مرة أخرى ُأحيّي لكما هذا النشاط وأنا استفدت كثيرًا منه وشكرًا لكما على 
هذا العرض الجميل وآسف جدًا لإلطاله. البد من تحسني التعليم األكاديمي وتطويره 

للعمل على حث الطالب على االستفادة منه.

الدكتورة / وضحة عبد الكريم امليعان 

إنني سعيدة الستماع آرائكم واالستفادة من التعليقات كما أشكر املركز على 
إتاحة هذه الفرصة لي فالجميع أطباء، وبالنسبة لي فقد سعدت باآلراء الطبية املقرونة 

بتعليقاتهم عن اللغة العربية. 
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ومن ناحية تحقيقي فإنني أرى أن السبب الرئيسي في عدم الترجمة وإمكانية 
ترجمة املصطلح الطبي إلى اللغة العربية هو الضعف وتعدد املعاني، فالضعف يبدأ 
بتعليم األطفال التحدث والقراءة باللغات األجنبية، ال أذم كل املدارس األجنبية لكن 

بعض املدارس تهتم باللغة األجنبية وتقوم بتهميش اللغة العربية.

الدكتورة / وفاء الحشاش

أوافق جدًا الدكتور/ إبراهيم الصياد وهو أساسًا أستاذي وكنت تلميذته، كذلك 
إيمان حسني، وأود أن أذكر تجربة شخصية طبعًا عن واقع  أوافق رأي الدكتورة / 
دراسة الطب الذي درسته باللغة اإلنجليزية ثم ذهبت لكندا إلكمال دراستي فأصبحت 
أتقن اللغة اإلنجليزية والفرنسية بشكل كامل، وعند عودتي إلى دولة الكويت واجهت 
مشكلة في التواصل مع الناس، وخاصة املرضى وال أخجل أن أذكر على املأل أني 
أنضممت إلى دورات للغة العربية وذلك من واقع املسؤولية، وذلك لتوصيل املعلومة 

الطبية بشكل صحيح. 

وأشكر املركز على إتاحة الفرصة لي بترجمة بعض املوضوعات وإيصالها للمأل 
باللغة العربية وكانت هذه بالنسبة لي فرصة واجهت فيها كثيرًا من املشكالت التي 
إيمان حسني، ولكن تعلمت فيها   / إبراهيم والدكتورة  الدكتور/  أوافق فيها كاًل من 
كثيرًا على املستوى الشخصي ، فزادت قدراتي وتواصلي مع الناس لتوصيل العلوم 
الطبية بشكل صحيح، وقد ملسُت ردة الفعل حتى مع األطباء الزمالء عندما كنت أذكر 
يهاتفونني يستفسرون عن  كانوا   ، للمرأة بشكل صحيح  الطبية  بعض املصطلحات 
املصطلحات، لكن باالستمرار تستطيع أن تفرض الشيء الذي تؤمن به ليس فقط على 
مستوى الزمالء واألطباء واملرضى ولكن على املجتمع بشكل عام، وأشكركم وآسفة 

على اإلطالة.
الدكتورة / نورة الرفاعي 

شكرًا جزياًل للمحاضَرين والحاضرين ورئيس الجلسة وأنا أوافق الدكتورة / 
وفاء الحشاش جدًا فقد َضَرْبت على الوتر الحساس ِفعاًل هذا هو الشعور الذي نشعر 
به عند التعامل مع املرضى فقد قمت بكتابة مقال " حتى ال يضيع التشخيص" فنحن 
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نواجه مشكلة كبيرة عندما تأتي لي مريضة وتشكو أو تسرد تاريخًا مرضيًا وتعطيني 
مصطلحات خاطئة. 

رحم،  تطويق  وهو  رحم،  "ربط  بعملية  قمت  لي:  تقول  مريضة  إن  لنقل:  مثاًل 
إذن يضيع التشخيص بعدم إعطاء املريضة اسم العمل الجراحي الذي تم إجراؤه 
لها سابقًا، وهي فكرة مهمة جدًا ونشر الثقافة الصحية الصحيحة في املجتمع. إن 
الترجمة الطبية علم مستقل بذاته له أصول يجب أن يتعلم املترجم الطبي فنون املقالة 
العلمية، وأصول عرضها باللغة العربية، وكيف ُتعرض ألن املقالة الطبية تختلف عن  

املقالة السياسية أو املقالة األدبية. 

يضيع من الترجمة الحرفية كثير من املعنى، ولنا الحق في تغيير شكل الكالم حتى 
يتناسب مع صياغة اللغة العربية، ألننا نجد في اللغة العربية أن الطالب املتخصص 
بها يختلف عن اللغات األخرى في استعمال اللغة العربية املناسبة ملوضوع طبي غير 
املوضوع العلمي، وحسن الصياغة، حتى تحدث املتعة عند قراءة املوضوع ، نحن نفقد 
تلك املتعة عند قراءة بعض املعلومات الطبية حيث نراها جامدة وجافة ؛ لذلك يعزف 

كثير من الناس عن قراءة املوضوعات الطبية عن هذه املقاالت .

وقد الحظت وملست هذا األمر بصورة عملية حني كنت أقوم بإلقاء محاضرات 
لطالبات مدارس مستوى متوسط وثانوي. إضافة لشريحة من املراِجعات بمستويات 
منهم من هن جامعيات، أو تعليم متوسط ، كنت ألقي املحاضرة بتقديم مصطلحات 
طبية صحيحة باللغة العربية الصحيحة بعد ذلك أقوم ببعض األسئلة تقوم املريضة 
وتجيب بنفس املصطلحات التي سردت عليها ، وهي أول مرة تسمعها مثاًل لو قلنا 
محاضرة عن الرضاعة الطبيعية واسترضاع الرضيع كانت تكرر املريضة تلك األلفاظ 
الصحيحة، كما أننا إذا نظرنا إلى األطفال الذين يتابعون البرامج واألفالم التي تُبث 

باللغة العربية وجدناهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى حتى وإن لم يستوعبوها.

فاملسؤول هو الطبقة املثقفة املسؤولة عن نقل هذه املعلومات إلى مجتمعنا ؛ ألنه 
حقيقة وصلنـــا ملجتمع ــ كما قال الدكتور عبد الرحمن العوضي جزاه هلل خيرًا ــ 
ال يتقـن ال العربية وال اإلنجليزية، فكثير من املرضى يتكلمون اللغة اإلنجليزية ناقصة 

فقيرة ال نستطيع أن تأخذ منها أية معلومة صحيحة .
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الحل هو:

الكتاب املسموع: هناك صعوبة في قراءة كتب اللغة العربية الطبية وكذلك املقاالت، 
ُيفضل أن تكون جميع املقاالت التي ُتقدَّم إلى شريحة املجتمع بني املريض والطبيب 
بلغة عربية مبسطة ، ويالحظ أن جميع املقاالت تكون بالعامية وهنا يضيع التشخيص 

ولن نصل إلى نتيجة، ومن هنا ال يستطيع املريض التعبير عن مرضه . 

من املشكالت: 

متوازيني،  بخطني  نمشي  أن  من  البد  واإلنجليزية:  العربية  اللغة  بني  التفاضل 
حيث  معًا،  لّلغتني  القيمة  نعطي  أن  يجب  لكن  األساس،  هي  األم  اللغة  أن  صحيح 
إن املترجم يجب عليه أن يتقن اللغتني معًا، يجب أال يتم تفضيل لغة عن لغة، وهذه 
التجارب ُتحسب للمدارس ثنائية اللغة، نالحظ أن كثيرًا من الخريجات الالئي تعاملت 

معهن في أثناء املحاضرات ُكنَّ يتقن اللغتني العربية واإلنجليزية معًا .

وشكرًا جزياًل الستماعكم.

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح

نورة الرفاعي، معنا أيضًا إخوان من قطاع التعليم للتحدث  شكرًا للدكتورة / 
خاصة  املشكالت  من  كثير  إلى  تؤدي  التي  املشكلة  أساس  وهو  اللغة،  عن ضعف 
في الترجمة وغيرها، ملاذا هذا الضعف العام في اللغة العربية لدى أطفالنا ؟ وحتى 
خريجي الجامعة بالرغم من االهتمام بالتعليم واملناهج والتركيز والتدريس الذي يتم، 
من املؤكد أنه توجد عوامل مؤثرة في هذا الجانب بطريقة أو بأخرى تكون مؤثرة في 

الترجمة وقدرة الشخص على الترجمة والتعبير. 

أحدًا  أتهم  أن  ُأريد  ال  التعليمية،  املؤسسة  إلى  ترجع  عوامل  هناك  أن  الشك 
خاصًة وأني كنت مسؤواًل عن مناهج التعليم في فترة من الفترات ونالحظ حاليًا ذلك 
في أطفالنا، حيث ال يستطيعون التعبير جيدًا باللغة العربية، فهي مشكلة من ضمن 
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مشكالت كثيرة ولها جانب وعامل من العوامل التي تؤثر في الفكر، كون أن اللغة هي 
وسيلة مهمة من وسائل التواصل والتعبير عن املشاعر واألحاسيس وعندما تعاني هذه 
اللغة الضعف تكون هناك مشكلة ليست فقط في الترجمة وإنما في التفكير وتوصيل 

املعلومة املطلوبة. 

الدكتور/ طارق إدريس

لي تجربة في جمهورية السنغال تعقيبًا على مستوى أطفالنا املتدني في اللغة، 
حيث نجد أن أقل طفل هناك يتحدث ثالث لغات، لغة ِعرقه أو اللغة الرسمية الفرنسية 
أو اللغة العربية، حيث إن 99 % منهم مسلمون يقرأون القرآن والحديث، ويتداولون 
اللغة العربية. كيف وصل هؤالء األطفال لهذه الدرجة من اإلتقان ــ زرع هؤالء الناس 
حب اللغة العربية كلغة دين. وحب اللغة الِعرقية التي يتعامل بها مع مجتمعه. وحب 
اللغة الفرنسية أو لغة الدراسة التي يتعاملون بها مكتبيًا. لألسف نحن فقدنا الهوية 
نورة الرفاعي فعند كتابة تقارير مثاًل نراها وقد  حتى كأطباء وأتفق مع الدكتورة / 
ُيشكر  وهذا مجهود  دون شك،  مّعربة  باإلنجليزية  كلمات ومصطلحات  عليها  دخلت 
عبد  للدكتور/  ُيحسب  وهذا  عليه،  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز 
الرحمن العوضي والدكتور/ يعقوب أحمد الشراح واملركز؛ ألنه بدأ يلفت النظر وبشدة 
إلى أهمية اإلملام باللغة العربية ؛ ألننا نمارس العمل بالعربية، ونتواصل مع املريض 
بالعربية، وهو يسمع توجيهات الطبيب باللغة العربية، إذًا فنحن بحاجة إلى التركيز 
في الترجمة على املمارسة الطبية من خالل اإلدارة ووصف العمليات ــ فهناك صعوبة 
شديدة في إيجاد الكلمة أو املعنى الذي يصف الشيء بحيث يكون موحدًا في النهاية.

أوجه شكري للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، لتبّنيه هذه القضية 
ن من إجادة اللغة العربية يمكن أن يؤدي إلى ضياع  مع الجيل الجديد، ، فعدم التمكُّ

حقوق كثير من الناس .

أشكركم وأتمنى أن نلتقي على خير.
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الدكتور/ محمد جابر لطفي

أنا مهتم بالتاريخ الطبي عامة وليس فقط التاريخ الطبي العربي، ملاذا عندنا فزع 
من املصطلح األجنبي، وملاذا نصّر على استخدام ألفاظ مقعرة بداًل من مصطلحات 

أخرى قد تكون سهلة، وبسيطة للحصول على مادة طبية عربية.

عندما بدأ عصر التأليف عقب عصر الترجمة بدأ يظهر الهجني الطبي ما بني 
الطبيب العربي الذي يتكلم إلى الشعوب بالعربية باملصطلحات الطبية السريانية التي 
ُأضيف إليها فيما بعد اليونانية والفارسية والهندية والقبطية في مدرسة اإلسكندرية 
العاملية، لكن املشكلة في هذه الفترة كانت في االنتقال من عصر الترجمة البسيطة 

لعصر التأليف اإلبداعي بالعربية.

ُيحدِّث  فكان  معها  وتعامل  األجنبية  أو  السريانية  األلفاظ  بكل  الطبيب  احتفظ 
استخدام  من  بنفور  يشعر  لم  أنه  إال  العالجية،  الطقوس  ويصف  بالعربية  املريض 
األلفاظ األخرى األجنبية ، واستمرت معه إلى أن تقدمت الحضارة العربية، وأصبحت 
واأللفاظ  القديمة  لأللفاظ  اإلحالل  وبدأ   ، الوسطى  العصور  في  القطار  مقدمة  تقود 
العربية التي دخلت في سجل املعارف وعند نجاح الحضارة العربية في إعطاء إنتاج 
عربي عندها أصبحت هناك مؤلفات ابن سينا، والرازي، والزهراوي، إال أن الطبيب 
، ونجح  عليه  اإلقبال  بالسريانية كان  ّزيًا سريانيًا وتحدث  أو  رداًء  لبس  إذا  املسلم 
األطباء املسلمون حينئٍذ في َتحوُّلهم من مرحلة الترجمة إلى مرحلة التأليف لإلبداع.       

ما الداعي إلى تقعير الكلمات واملصطلحات للوصول للعامة ؟ فالكلمات تحتاج 
إلى تبسيط ؛ ألن رأي الطب هو مهمة وقائية قبل أن تكون عالجية أو تأهيلية، فال ننتظر 
إلى أن يمرض املريض. البد من الوصول له في بيته أو املدرسة بألفاظ عربية بسيطة، 
فلو تمادينا في استخدام األلفاظ املقعرة ال أعتقد أنه سوف يسمعنا أحد و مهمتنا في 

توصيل املعلومة سوف تنتهي. وشكرًا جزياًل.
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الدكتور/ عماد الصادق

أفخر أيضًا بأني خريج جامعة الكويت، وعندي مداخلتان بسيطتان األولى عود 
على بدء ملا طرحه الدكتور/ إبراهيم الصياد باإلشارة إلى أن 90 % من متعلمي العلوم 
الطبية يفضلون التعلُّم باللغة األجنبية. طبعًا ال يحتاج إلى تأكيد فني على أنه صحيح 
مطلقًا ، وال يغيب أيضًا عن بال كثيرين ليصل إلى أن الطالب يخرج من عباءة املدرسة 
إلى عباءة التعليم العالي يود اللحاق بركب املتخصصني من مكانة ومدخول وهيبة، 
والضغط االجتماعي من أن التعليم باللغة األجنبية هي لغة العلم في العصر الحديث 

وهو السائد فكريًا وإن كنت غير متفق مع هذا باملرة.

وليست  تخصصية  لغة  ترجمة  الطبية(  )الترجمة  مسألة  لطرح  هي  مداخلتي 
لغة عربية عادية. واللغة التخصصية قبل أن تطرحها للعامة يجب أن تطرحها ألهل 
العمل  نهاية  أو  متوسط  في  صعبًا  يكون  التخصص  ألهل  وطرحها  التخصص، 
التعليم  بداية  في  هو  التخصصي  املصطلح  الحقيقية إلدخال  والبداية  التخصصي، 
التخصصي، وهذا رأيي، مثال شخصي يتعلق بأول تجربة لي في الترجمة وكانت في 
كتاب متعلق بالتخدير، وكان ذلك في أثناء تدريبي في البورد الكويتي على التخدير 
اكتشفت بعد ثالث سنوات أمضيتها في التدريب بعد الترجمة وجدت أن هناك فرقًا 
شاسعًا في االستيعاب عند قراءة املصطلح في اللغة األجنبية وبعد ذلك قراءته باللغة 

العربية ثم قراءته باملصطلحني معًا.

القراءة بلغتني هو فهم من جانبني حيث يزيد االستيعاب وينعكس على ممارستي 
الطبية، ومن ثم على الناتج الطبي الذي نشاهده على املرضى، على األقل استيعاب 

املرضى للمصطلحات التي نتعامل بها وهي مصطلحات غريبة.

وال يخفى عليكم أن املصطلحات الطبية إجمااًل هي مصطلحات غير شائعة، ومن 
ثم تكون غير مقبولة. تحدث املأساة عندما يكون املصطلح الطبي غير مقبول من أهل 
االختصاص بسبب عدم األلفة. كثير من األطباء يسمع املصطلح الطبي العربي ألول 
مرة في نهاية تخصصه. يجب أن يعطى الطبيب دائمًا الكتب املترجمة لقراءة وسماع 
املصطلحات وعن تجربة شخصية فقد قمت بتقديم بعض ما ترجمت لزمالئي لقراءة 

املصطلحات. 
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على  الضحك  بل  االستغراب  وال  االستهجان  ليست  متوقعة  النتيجة  وكانت 
املصطلح، وهذا غير مستغرب ؛ ألنه في بداية القراءة في املصطلحات الطبية العربية 
تجد املصطلحات غريبة مقارنة باملصطلحات األجنبية خاصة في مجال التشريح تكون 

غريبة جدًا على األذن وقد ال تكون مقبولة. 

لذلك يجب إدخال املصطلحات الطبية العربية في بداية التخصص حتى يكون 
ذلك شائعًا وغير غريب ولكن كيف يمكن تطبيقه؟ مثل هذا االقتراح طبعًا هو ليس عماًل 
مؤسسيًا، وال عماًل فرديًا ، بل هو عمل مجتمعي يبدأ من أماكن فردية مثل مجهودات 
األطباء الفردية أو من أماكن مؤسسية ؛ ألن الكتيبات املوزعة بشكل عشوائي ال تعطي 
ومنظم،  مدروس  بشكل  كتيبات  توزيع  طريق  عن  التعريب  مركز  مثل  ملموسة  نتائج 
فمثاًل املركز أصدر مجموعًة من املعاجم التخصصية يقترح بأن تدخل هذه املعاجم 
بالدراسة،  يتعلق  ما  املعجم  في  يكون  ما،  لدراسة  املخصصة  الفترات  في  للطالب 
ذاك  في  النسائية  األمراض  دراستهم  أثناء  في  للطالب  يدخل  مثاًل  الوالدة  فمعجم 

الوقت.

املوضوع الثاني باختصار دور املحرر في توجيه املترجم وهذا تعقيب على كالم 
الدكتورة / إيمان حسني وتكملة ملا طرحته غالبية الكتب األجنبية التي يكون فيها على 
صفحة الكتاب اسم املحرر وليس املؤلف حتى أن الكتاب ال ُيعرف باسم املؤلف بل 
باسم املحرر وهذا معروف، فكلنا درسنا الكتب التخصصية باسم املحرر وليس اسم 
املؤلف حتى يبدأ دور املحرر يكون عند بدء املترجم للترجمة من خالل إرشاد وتوجيه، 
واملترجم كثيرًا ما ينحرف عند ترجمته بسبب أهواء أو فكر معني يختلف عن الفكر 
الذي يريد أن يوصله الكتاب ؛ لذلك فإن أهمية دور املحرر الطبي املتخصص باللغة 
في توجيه املترجم، ومن ثمَّ في تقبل الكتاب للفئة املستهدفة من الكتاب، وشكرًا جزياًل.

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي

ه الطبي في اللغة اإلنجليزية  عماد الصادق أن التوجُّ أحب ُأَذّكر األخ الدكتور/ 
عبد  املحسن  عبد  الدكتور/  أن  أذكر  ثقافة  وليس سببه  الكويت سببه شخصي  في 
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الرزاق عندما توجهت أنا للوزارة وهو توجه للتخصص والتعليم الطبي وكان الدكتور/ 
الرفاعي أمينًا عامًا للجامعة وكان الدكتور/ عبد املحسن مصرًا على اللغة اإلنجليزية 

ولو كان الدكتور/ الرفاعي مكانه لتغير املوضوع ألنه كان أكثر تقباًل للغة العربية.

األطفال فـي املنزل يتحدثون اللغة العربية الفصحى تعلموهــا بطريقــــة سليمة 
بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في  حتى  استعدادًا  لديهم  ألن  فيتذكرونها  ومشوقة 

يحثونك على التفكير باللغة االنجليزية في السنتني األوليني.

في  يدرسوننا  كانوا  ذلك  مع  للعربية  أترجم  ثم  باإلنجليزية  أفكر  حتى صرت 
الفرقة الثانية مقررين باللغة العربية ومع أنها جامعة أجنبية، إال أنهم قد أدركوا بأن 
اللغة العربية تعزز ثقافتك ومعرفتك وكان ذلك إجباريًا لطلبة العلوم العلمي فقط.       





محتــوى اللغــة العربيــة علـى
شبكة اإلنترنت

2016 م

احملاضران

د. أحمد عبد احلميد  احلنيان
عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التجارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

رامي عزمي إسحاق
اختصاصي معلومات باملركـــز العربي لتألـيـف وترجمة العلوم الصحية
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تقديم د . يعقوب أحمد الشراح       
 

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته، أرحب بكم بيننا في املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية نيابة عن األخ الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي وجميع 

العاملني في املركز، كما أشكركم كل الشكر لتلبيتكم الدعوة وحضور هذه الندوة.

إن موضوع ندوتنا اليوم أيها اإلخوة واألخوات هو حول محتوى اللغة العربية 
على شبكة اإلنترنت ، وقد قام املركز بتحديد محاور هذه الندوة على النحو التالي :

الشبكة املعلوماتية موسوعة ثقافية وتعليمية في جميع املجاالت وبكل اللغات.. 1

أهمية الشبكات اإللكترونية في نقل ونشر املعرفة بلغات العالم وبطريقة سريعة.. 2

تقدم الصني واألوروبيني في نشر ونقل وإنتاج املعرفة إلكترونيًا.. 3

قلة نشر املعرفة إلكترونيًا في العام العربي )300 مليون- 7 % من سكان العالم(.. 4

يعكس . 5 اإلنترنت  على  العربية  الثقافة  لواقع  الراهن  الرقمي  املعلوماتي  الوجه 
مشكالت برزتها مسوحات الحضور الثقافي العربي على اإلنترنت منها:

• ضعف املحتوى العربي في اإلنترنت.	

• قلة البحوث والترجمة إلى العربية.	

• ضعف إنتاج املعرفة بالعربية.	

• اعتماد العرب على اللغة اإلنجليزية.	

• عالقة حروف ومفردات اللغة العربية بتقنية الحاسوب.	

• ضعف الدعم املادي من قبل الحكومات.	

محتــوى اللغـة العربيـــة
على شبكة اإلنترنت
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وسيكون معنا في الجزء األول من هذه الندوة الدكتور أحمد عبد الحميد الحنيان 
)عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التجارية(، حيث سيحدثنا عن ضعف املحتوي 
اإللكتروني العربي على شبكة اإلنترنت ، أما املحاضر الثاني هو رامـي عزمي إسحاق 
حيث سيحدثنا الترجمــة والحاســـوب وطرق االســتفادة من الحاسوب في عملية 

الترجمة اآللية.

املُحاِضر/ د . أحمد عبد الحميد الحنيان

أسـباب ضعــف املحتــوى اإللكترونـــي العربـــي
علـى شبكة اإلنترنت

صفحات  العربي«  الرقمي  »املحتوى  أو  اإلنترنت  العربي على  يشمل املحتوى 
واملقاالت  والكتب  املجالت   : مثل  العربية،  باللغة  ُكتبت  التي  كافة  اإلنترنت  ومواقع 
ومقاطع الفيديو واألصوات، ويتركز معظم االهتمام على كيفية إيجاد طرق تقيس مدى 
والخبراء  املهتمني  تساعد  أن  شأنها  من  التي  اإلنترنت  على  العربي  املحتوى  حجم 
الخطط  لوضع  مقترح  وضع  إلى  ذلك  ويؤدي  املحتوى،  ذلك  مستوى  يحددوا  لكي 
واإلستراتيجيات املناسبة التي يمكن أن تزيد هذا املحتوى حجمًا وكمًا ونوعًا، ومن 
شأنها أيضًا أن تعطي مؤشرات ملعدل ارتفاع أو انخفاض أو نمو املحتوى العربي على 

الشبكة العنكبوتية خالل األعوام والسنوات القادمة.

تشكل الشبكة املعلوماتية )اإلنترنت( موسوعة ثقافية وتعليمية في جميع املجاالت 
الوسائط  وملفات  والدوريات  الكتب  لنشر  وعاء  أيضًا  العاملية، وهي  اللغات  وبجميع 
املتعددة واملعارف. كما أصبحت ُتستخدم حاليًا كوسيلة إعالمية للتعريف بالشعوب 
وسرعة  األكثر سهولة  الطريقة  تشكل  الشبكة  هذه  أصبحت  لقد  والثقافات.  والدول 
إليصال املعلومة والوصول إليها، إال أنه ُيالحظ ضعف املحتوى العربي عليها، حيث 
إن اإلحصاءات تشير إلى أن نسبة املحتوى الرقمي للغة العربية قليلة ال تتساوى مع 
اإلرث العلمي والثقافي العربي، وال مع عدد الناطقني باللغة العربية الذين يتجاوزون 
423 مليون نسمة حتى سنة 2022 م أي: 7 % من تعداد السكان العاملي. كما أشارت 
إحدى الدراسات عن قلة املحتوى العربي على اإلنترنت إذ إن عدد صفحات املحتوى 
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العربي على اإلنترنت يقارب 660 مليون صفحة فقط منذ إنشاء شبكة اإلنترنت أي: 
ما يعادل نسبة 0.89 من شبكة اإلنترنت والتي يبلغ متوسط مجموعها ما يقارب 74.5 
مليار صفحة. وعندما نتحدث عن اللغة العربية فإننا نتكلم عن لغة من أعرق وأكثر 
0.89 من عدد املساهمة في شبكة اإلنترنت  العالم، وُتَعدُّ نسبة  اللغات انتشارًا في 
ضعيفة جدًا بالنسبة لعدد مستخدميها الذين يقدر عددهم حوالي 136 مليون مستخدم 

عربي حول العالم حسب إحصائيات عام 2013.

العربي،  املحتوى  بإثراء  املعنية  املبادرات  حجم  ملعرفة  املؤشر  أهمية  تزداد 
فالحاجة لهذا املؤشر للمحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية بات أمرًا ضروريًا ليدل 

الدارسني  العنكبوتية بھذا املحتوى، ومن ثم يمّكن املھتمني  إثراء الشبكة  على مدى 
ومتخذي القرار باالطالع على وضع املحتوى العربي واقتراح الخطط املناسبة التي 
يمكن أن تزيد ھذا املحتوى كمًا ونوعًا، كما أنه يمكن أن يعطي تنبؤات بمعدل نمو 
املحتوى العربي خالل السنوات القادمة إضافة إلى قياس اإلنجازات في هذا املجال. 

اإلنترنت عدم  العربي على  املحتوى  أن من أسباب نقص  الباحثني  يرى بعض 
مراعاة قانون امللكية الفكرية في املنطقة العربية، حيث تنسخ املواد من دون مراعاة 
لذلك، وهو ما أدى إلى تقلص املحتوى العربي. قدمت أريج موسى )1( بعض املقترحات 
والتوصيات التي من خاللها  يمكن لكل شخص أن يساهم في تحسني املحتوى العربي 

نسبة املحتوى العربي 
الكلية على العاملي على 

مدى السنوات

عدد صفحات املحتوى العربي 
الكلية على مدى السنوات

نســبة املحتـوى العربــــي 
على املحتوى العاملي لسنة 

2014 م فقط 

0.89%
0.89

مليون 
صفحة

2.74%
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العربية في  اللغة  استخدام  يلي:  كما  الكم وهي  الجودة، ال  اإلنترنت من حيث  على 
املقاالت  ترجمة  العربية،  ويكيبيديا  دعم  األجنبية،  اللغات  من  بداًل  والتعبير  الكتابة 
والكتابات والنصوص، إنشاء املواقع أو الصفحات التخصصية باللغة العربية، التوقف 
تطوير  املصدر،  موثوقة  وغير  مفيدة  غير  ملوضوعات  واللَّصِق«  »النَّْسخ  اعتماد  عن 

وإنشاء محتويات تفاعلية، وتعريب لغات البرمجة.

لقد أصبح اإلنترنت مرجعًا لجميع الناس ، وكلما زاد كم املعلومات املوجودة 
عليه، ارتقت الشعوب العربية، وخاصًة في حال كان املحتوى مهمًا ومفيدًا. ومن املهم 
لكل صاحب معلومة عدم احتكارها ومشاركتها على شبكة اإلنترنت ليرتقي محتوانا 
العربي، والذي نقوم ببنائه لنا ولألجيال القادمة لكي تتم االستفادة منه كما أنه من 

الضروري كتابة محتوى مفيد ومعلومات جديدة أواًل فأواًل بشكٍل علمي وواضح. 

وإلثراء املحتوى العربي الرقمي كان هناك عدٌد من املبادرات منها:

• 	http://www.econtent.org.sa  مبادرة امللك عبد هلل للمحتوى العربي

جاءت مبادرة امللك عبد هلل للمحتوى العربي انطالقًا من الدور الحضاري للمملكة 
العربية السعودية على مختلف املستويات بما فيها العربي واإلسالمي. وتشرف مدينة 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ هذه املبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة داخل اململكة وخارجها للنهوض باملحتوى العربي كمًا وكيفًا. تتمثل األهداف 
مجتمع  إلى  والتحول  التنمية  لدعم  الرقمي  املحتوى  تسخير  في  للمبادرة  الرئيسية 
معرفي، وضمان حصول جميع شرائح املجتمع على املعلومات والفرص اإللكترونية، 
والحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية للمجتمع وتعزيز املخزون الثقافي والحضاري 
الرقمي، والتمكني من إنتاج محتوى إلكتروني عربي ثري لخدمة املجتمعات العربية 

واإلسالمية.

• 	www.alwaraq.net موقع الوراق للمحتوى العربي

الوراق دوت نت موقع عربي ُأنشيء: سنة 2000م يهدف إلى إحياء التراث العربي 
من خالل نشر عيون الثقافة العربية الكالسيكية وتوفيرها لجميع الناس مّجانًا وقد 
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جاء في املوقع االلكتروني للوراق ما يلي: » إن أمتنا العربية واإلسالمية تواجه تحديًا 
حضاريًا شاماًل، وإن مواجهة هذا التحدي تبدأ من إعادة قراءة تراثنا الثقافي والفكري 
ونفض الغبار الذي علق به بعد قرون من التخلف والجهل، مسلحني بأحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجيا املعلومات ومستفيدين من التطور الهائل في وسائل االتصال، لتمكني 
الباحثني والدارسني واملثقفني واملهتمني من الوصول إلى مجموعة من أهم املصادر 
التراثية العربية«. ويتضّمن املوقع نصوصًا تراثّية ووثائق مسموعة )قصائد وقصص 
من التراث العربي وموسيقى ومحاضرات( ومنتديات )مجالس الوراق(. كما يتسنى 
للمستخدم أن يتصّفح نسخة من كتاب لسان العرب البن منظور على الشبكة. وبدأ 
املوقع ينشر نصوصًا محققة ودراسات في األدب العربي القديم. وتشمل النصــوص 
)فــي3 يناير2007م( كتـبًا في املجــاالت التالية: األدب )182 كتابًا(، اللغة ومعاجمها 
كتابًا(،   27( ورجاالتها  القرآن  علـــوم  كتابًا(،   60( وعلومــه  الحديث  كتابًا(،   59(
الجغرافيا )21 كتابًا(، الفلسفة )33 كتابًا(، األنساب )32 كتابًا(، تفسير األحــالم 
)4 كتب(، الشعر والشعراء )111 كتابًا(، التاريخ )79 كتابًا(، التراجم )75 كتابًا(، 
الفقه والفقهاء )23 كتابًا(، الرحالت )11 كتابًا(، التصوف )21 كتابًا(، وقد حصل 
املوقع على جائزة أفضل محتوى عربي في قمة مجتمع املعلومات في 2005م، وجائزة 

أفضل محتوى ثقافي في اإلمارات العربية املتحدة في نفس السنة.

• 	http://mawdoo3.com  موقع موضوع

mawdoo3. ”أحد املواقع العربية املبنية على أساس ثقافي هو موقع “موضوع
إلكترونية متعددة املجاالت، ويمكن ألي مستخدم  com والذي يمّثل موسوعة عربية 

املساهمة في إثراء محتوى هذا املوقع.

• 	http://ethraa2.net موقع  إثراء
وهـــو مشـــروع عربــي صغيـــر هدفــه إثـــراء املحتــوى العربـي على اإلنترنت 
باملقاالت واملوضوعات التقنية املفيدة، وما يميز املوقع هو صحة املعلومة التي تصل 

إلى 100 % . 



- 41 - - 40 -

• 	/ http://keefwiki.com/tech موقع شبكة كيف ويكي

أسس موقع شبكة كيف ويكي مجموعة من الشباب العرب وهدفه نشر املحتويات 
العربية من الشباب العربي على الشبكة العنكبوتية، ويدعو املوقع مستخدمي الشبكة 

إلى املساهمة في إثراء محتوى املوقع.

• 	http://www.arabicwebdays.com/ »مشروع »أيام اإلنترنت العربي
front/index.aspx

اللغة  متحدثي  عدد  بني  الفجوة  سد  إلى  العربي  اإلنترنت  أيام  برنامج  يهدف 
كلٌّ  البرنامج  بتأسيس  قام  فقد  العربية.  باللغة  الرقمي  املحتوى  توافر  وبني  العربية 
من شركة يملي Yamli ومؤسسها حبيب حداد، إضافة إلى مؤسس شركة فاينالب 
Vinelab عبد آغا، ثم قام فريق تأسيس البرنامج بالشراكة مع كلٍّ من شركة جوجل 

شركة  من  كل  مع  بالتعاون  قاموا  ثم  ومضة،  وشركة  تغريدات،  ومبادرة   Google

بعجلة  قدمًا  والدفع  البرنامج  نجاح  تعزيز  بهدف  كالود  وساوند  وتويتر  ويكيبيديا 
 " العربي  اإلنترنت  أيام   " برنامج  ويسعى  الرقمي.  العربي  املحتوى  ونشر  االبتكار 
إلثراء املحتوى العربي الرقمي وإلى تحفيز املستخدم العربي على القيام بدور فّعال 

في زيادة املحتوى العربي على اإلنترنت.

• 	http://taghreedat.com »مبادرة »تغريدات
املحتوى  هذا  أكان  سواء  العربي،  املحتوى  "تغريدات" إلثراء  تأسست مبادرة 
أكثر  إلى  عددها  وصل  تطوعية  بمشروعات  والقيام  مسموعًا  أو  مكتوبًا  أو  مرئيًا 
في  فاعل  اإلسهام بشكل  أجل  عاملية من  8 مشروعات مع مؤسسات وشركات  من 
تطوير املحتوى العربي الرقمي. وُتعد "تغريدات" حاليًا أحد أعلى الحسابات العربية 
املؤسسية وغير الشخصية تأثيرًا في تويتر، حيث يبلغ عدد ُمتاِبعيها أكثر من 100 
مباشرًة عقب  ألف شخص من جميع أنحاء الوطن العربي. ويأتي ترتيب "تغريدات" 
أنها ال تتخذ إطارًا  مؤسسات إخبارية عربية ذات صيت. وتتميز مبادرة “تغريدات” 

تقليديًا لعملها، بل تنُبع قوة املبادرة من مجتمعها التطوعي.
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• مبادرة األذكياء – املهووس برو	
http://www.thegpro.com/2015/11/adkya.html     

األذكياء ــ املوقع التعليمي األشمل واألكبر واألذكى في العالم العربي. ويشمل 
املوقع دروسًا، ملفاٍت تعليمّيًة مطبوعًة، وأسئلًة وتماريَن، وعديدًا من الوسائط التعليمّية 
األخرى. يتيح املوقع للطالب االستفادة من املواد املعروضة وكذا املئات واآلالف من 
املدّرسني في العالم العربي وموقع األذكياء، مبادرة تهدف إلى إثراء املحتوى التعليمي 
العربي وتعزيز مكانة الشبكة العنكبوتية العربية، وُيعد املوقع التعليمي األشمل واألكبر 
أكثر  بحيث يضم  واملضامني،  املواد  على مستوى  وذلك  العربي  العالم  في  واألذكى 
من 25,000 سؤال وتمرين في أكثر من 300 مهارة تعليمية من الصف األول حتى 

السادس االبتدائي.

• اللغة العربية وأسباب تراجعها	

تعددت أسباب ظاهرة ضعف الطلبة في اللغة العربية فهناك من يرى أنها نتيجة 
اللغة بني املدرسة  ثنائية  انتشار العامية في الوطن العربي، وهناك من يرجعها إلى 
والبيت والشارع. ومن الباحثني من يرى أن ضعف الطلبة في اللغة العربية إنما هو 
بسبب سوء تصميم املناهج املدرسية، كما أن الكتب املدرسية ينقصها عنصر التشويق 
واالرتباط بواقع الطلبة وحياتهم ومتطلباتهم، وتأخر أساليب تقويم الطلبة، وهناك من 
إنها تعود إلى املعلم وتأهيله وطريقة تدريسه، ومنهم من يرجعها إلى الطالب  يقول: 
نفسه وعدم جديته ورغبته في إدراك املهارات األساسية في اللغة العربية، وهناك من 
يحمِّل اإلعالم ووسائله املختلفة مسؤولية هذه الظاهرة الخطيرة. في حني يرى بعضهم، 
أن الضعف في اللغة يرجع إلى املشهد الثقافي العربي، حيث الهبوط الثقافي العام، 
وعدم وجود ارتباط وثيق بمصادر التثقيف الرئيسة أو الغنية وخاصة املواد املقروءة.

أبنائها،  ألسنة  على  باهتة  لغة ضعيفة  األسباب  هذه  أورثت  فقد  يكن،  ومهما 
ورداءة  واإلمالئية،  واللغوية  النحوية  األخطاء  من  جملة  بها  املتحدثني  أورثت  كما 
في  ومشكالت  األسلوبية،  والروابط  الصيغ  في  وركاكة وضعفًا  والكتابة،  الخط  في 
القراءة الجهرية، وقصورًا في الفهم واالستيعاب. أما عالج هذا الضعف فيحتاج إلى 
وعي وإدراك بخطورة املشكلة أواًل، وبسرعة املعالجة ثانيًا، وتضافر الجهود وتعاون 
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املخلصني والغيورين على هذه اللغة في األقطار العربية ثالثًا. وفوق ذلك، تحتاج تلك 
الجهود إلى قرارات سياسية شجاعة تترجم نتائجها إلى برامج وأنشطة وخطط ترتقي 

بتعليم اللغة العربية داخل املدرسة، وتهتم بسالمتها خارج املدرسة.

تناولت الباحثة وفاء نجار في بحثها »غلبة العامية على العربية الفصحى في 
العامية،  استخدام  الباحثني  من  نفر  محاوالت  أعقاب  وفي  الحاضر«)2(،  الوقت 
واستبعاد العربية الفصحى في واقعنا املعاصر، حيث ذكرت بأن ظاهرة وجود العامية 
إلى جانب العربية الفصحى، ظاهرة لغوية في جميع دول العالم، ولكل منهما مجاالته 
واستعماالته. عرَّفت الباحثة اللغة الفصحى بأنها لغة الكتابة التي ُتدَّون بها املؤلفات 
والصحف واملجالت، وشؤون القضاء والتشريع واإلدارة، ويؤلف بها الشعر والنثر 
الفني، وُتستخدم في الخطابة والتدريس واملحاضرات، في حني عرَّفت اللهجة العامية 
بأنها طريقة الحديث التي يستخدمها السواد األعظم من الناس، وتجري بها تعامالتهم 
الكالمية كافًة، وهي عادة لغوية في بيئة خاصة تكون هذه العادة صوتية في غالب 
األحيان. كما أشارت الباحثة إلى دعوات مؤيدى العامية ومبرراتهم ودعاة الفصحى 
على ساحتنا  بقوة  العاميات  وظهور  الفصحى  عن  العزوف  بأن  وذكرت  ومبرراتهم، 
العربية هو نتيجة منطقية لتمزق األمة وتشرذمها، وتقطع األواصر بينها في السياسة 
واالقتصاد. لتصبح كل دولة شعبًا مستقاًل يباعد الزمن بينه وبني أشقائه، ويقل تبعًا 
لذلك االتصال الفكري واالجتماعي، وتتقوقع كل دولة على نفسها في بيئتها الضيقة 
املحدودة، ويتولد من ذلك تفكك اجتماعي يتبعه تفكك لغوي منحدر.  ولعل أبرز مثال 
على هذا االنعزال ما سمي »لغة الشباب«، التي اقتحمت حياة الشباب العربي بشكل 
مفاجئ دون أن نعرف مصدرها، أو الذي تسبب في ظهورها، واعتراف الشباب بها 
وما  ظهورها؟  أسباب  وما  اللغة؟  هذه  فما  الباحثة،  وتساءلت  واضحة.  قواعد  دون 

الداعي إلى استخدامها؟

في حني ذكرت الباحثة د. هدى قزع )3( أن ما يؤسف له حقًا أن »لغة الروشنة« 
أنها  التعليم يفترض فيها  إلى درجة من  الجامعي وصل  يتحدثها جيل من الشباب 
تجعله واعيًا لطريقة تعبيره عن نفسه، غير أن الجيل قد وقع في فجوة كبرى من انعدام 
االنتماء، وهذا ليس ذنبه فقط، فهو جيل يتسم باإلحباط، ويعاني فقدان الهوية، نظرًا 
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التخلص  يحاولون  تجعلهم  عوامل  وهي  اإلسالمية،  والحضارة  بالقيم  إيمانهم  لعدم 
من كل رابط يربطهم بهذه الحضارة، وربما أهم هذه الروابط اللغة؛ لذا نجد معظمهم 
»متروشنًا« رغبة في التوحد بالنسق الذي يبتغي الهرب إليه. ومن ناحية أخرى تبدو 
العربية، مناهج موجهة لصناعة كارهي  باللغة  يتعلق  التعليمية، خاصة فيما  املناهج 
اللغة العربية، فتبدو قواعد النحو بالنسبة إلى الطالب معقدة وتجريدية بصورة كبيرة 
حيث ال يتم تدريب معلمي اللغة على تبسيط هذه القواعد وربطها بالحياة اليومية، األمر 

الذي يخلق رغبة في نسيانها بمجرد اجتياز اختبارها.

القنوات الفضائية وتأثيرها في اللغة العربية
الجامعات  في  في حياتنا  عامة  ِسَمًة  العربية أصبح  اللغة  انحدار مستوى  إن 
واملدارس وأجهزة اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، بخاصة في الفضائيات. وهذا 
يشكل خطورة كبيرة على اللغة العربية؛ ألن الفضائيات لها تأثيرها القوي في املشاهد 
العربي. كما أن ما يحدث من تدٍن ملستوى اللغة العربية وخاصة في وسائل اإلعالم 
اللغة  أن  للمتلقي  انطباعًا  ويعطي  القومية  اللغة  استخدام  في  انحدارًا خطيرًا  يمثل 
األجنبية في درجة أرقى من لغته وهو ما يجعله يختلط في ذهنه أن رقي اللغة يستلزم 
التشبه بالغرب، والنتيجة تكون السقوط في حفرة التقليد األعمى. وفي املقابل هناك من 
يسعى جاهدًا ألن تبقى اللغة العربية هي األقوى والسائدة بشتى الوسائل التعليمية 

واإلعالمية.

اليوم  العربية  اللغة  تهدد  التي  املخاطر  أبرز  من  أن   )4( ذكرت سارة محفوظ 
هو تزايد االعتماد على املصطلحات األجنبية خاصة على الفضائيات العربية الناطقة 
بلسان العرب وأحد أبرز األدوات لنشر الثقافة العربية، فقد سقطت الفضائيات العربية 
في فخ اللغة اإلنكليزية، ويحرص بعض املذيعني واملذيعات على تطعيم حديثهم بإدخال 
كلمات أجنبية، معتقدين أنهم بذلك يواكبون تطورات العصر . إنَّ اإلعالم بطبيعة الحال 
له أهمية كبرى وتأثير في النشء ؛ إذ إن له رسالًة خطيرًة في تعليمهم وتثقيفهم، فإذا 
كانت هذه اللغة اإلعالمية لغًة ركيكًة ال ترقى إلى املستوى املطلوب فسوف تضعف اللغة 
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العربية في نفوس األطفال والشباب ومن هنا البد من االهتمام باللغة الفصحى خاصة 
في البرامج الفضائية واختيار خبراء يجيدون الحديث بالفصحى السليمة والبسيطة 
في آن واحد، كما يجب عقد دورات متخصصة للمذيعني واملذيعات لتعليمهم أبسط 
قواعد الحديث باللغة العربية السليمة الفصيحة حتى ال تصبح اللغة العربية غريبة 
بني أهلها، وقد طرح أحد املتخصصني في اإلعالم سؤااًل: »من أين تأتي الفضائيات 
بمذيعيها؟ وكانت إجابته: هم نتاج مجتمعاتهم ؛ ولهذا يجب أن تقوم وزارات التربية 
والتعليم أواًل بدورها في تعليم اللغة العربية«، وأضاف: »ليس مطلوبًا من اإلعالمي 
أن يكون متخصصًا في اللغة، يكفي أن يؤدَي َعَملَه بشكل يحترم قواعد اللغة فقط«.

وسائل التواصل االجتماعي واالختالط بني اللغة العربية واألجنبية
أدى االستخدام الكبير لوسائل التواصل االجتماعي إلى تأثيرات لغوية ظاهرة 
والهواتف  املتنوعة،  االجتماعي  التواصل  مواقع  اليومي من خالل  التواصل  لغة  في 
إن ظاهرة  املحمولة، والصحف اإللكترونية، ومثَّلت تحدياٍت كبيرة لها. ويمكن القول: 
بوصفها كتابة الكالم العربي باألبجدية الالتينية ظاهرة  أو »الفرانكو«  »العربيزي« 
ناجمة عن الضعف في مواصفات األنظمة العربية على الحاسوب والهواتف املحمولة، 
حيث إن الحرف العربي يختلف اختالفًا جوهريًا عن الحرف الالتيني، وهذه ظاهرة 
فريدة ال يمكن أن تظهر في اللغات التي ُتْكَتب باألحرف الالتينية لعدم الحاجة إليها، 

ولكنها يمكن أْن َتْظَهَر في اللغات التي ُتْكَتب بأحرف غير األحرف الالتينية.

عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشباب  وتعليقات  تغريدات  كشفت  كما 
مثل  العربية.  اللغة  في  مستواهم  يعكس ضعف  بما  فادحة،  ونحوية  إمالئية  أخطاء 
بداًل من »إن شاء هلل«. إن عدم استشعار أهمية تعلم اإلمالء  عبارة »إنشاء هلل« 
تتوارث األخطاء في  الخطأ، وأن األجيال  الناس في  الصحيح من أسباب استمرار 
كتابة بعض الكلمات دون تصويبها، فيصبح الخطأ بالتقادم صوابًا عندهم، خاصة 
في  اليومّية.  الكتابات  وفي  األلسنة  على  تشيع  التي  املعاصرة  بالكلمات  تعنى  التي 
حني َعدَّ أحــد املختصــني أن جهــل بعضهــم فــي عدم البحث عــن كلمة بديـلـة عــن 
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التــي ال يجيدون كتابتها؛ سبب في انتشار تلك األخطاء التي وصلت إلى حد كبير 
من اإلزعاج، موضحًا أن اللغة العربية بها العديد من املترادفات للكلمة الواحدة، فمن 
الواجب على الشخص عند كتابة كلمة يشك في صحتها أال يجازف دون التأكد منها، 

بل عليه البحث عن أخرى باملعنى نفسه.

أما عن تفضيل الشباب استخدام »الفرانكو« عن اللغة العربية في محادثاتهم، 
فأوضح أحد املهتمني أن ذلك نابع من أسباب عدة من أهمهما »عقدة الخواجة« كما 
يسميها بعض الناس وهي رؤية أن الغرب املتقدم نظريًا أمام الناس في مجال أو أكثر 
هو األفضل في كل شيء، ولكي ينسب نفسه إلى الغرب ويثبت أنه متقدم مثلهم يحاول 
أن يكتب باإلنجليزية، أو ُيدِخل بعض كلماتها في سياق كالمه العربي، أو إنه يخلط 
بني االثنني بكتابة إنجليزية وقراءة عربية وهو  ما يطلق عليه »الفرانكو«. ومن الناحية 
لفظ  إطالق  الصعب جدًا  من  إنه   «  : االجتماع  علم  أساتذة  أحد  يقول  االجتماعية، 
»لغة« على هذا العبث اللفظي املسمى بـ »الفرانكو« فهي مجرد ظاهرة كتابية، حيث 
إنها تفتقر إلى مقومات اللغة فهي مجرد طريقة كتابية ُتخلط فيها األرقام بالحروف 
الالتينية لتكون كلمات قد تكون مفهومة لبعضهم من مستخدميها، أو أنها قد تمثل 
شفرات ملن ال يعرفها، فمع ظهور وسائل االتصال الحديثة وانتشارها بني فئة الشباب 
بصفة خاصة، أدى هذا إلى خلق لغة جديدة من التواصل بينهم ليس فقط في الحياة 
الواقعية، حيث نسمع كلماٍت جديدٍة على مجتمعنا يتفوه بها الشباب ويتحدثون بها إلى 
بعضهم بعضًا، ولكن ظهر هذا عـبــر تواصلهــم كتابيًا عبــر املحادثــات اإللكترونية 

أو ما ُيعرف »الشات«.

أخرى  لغوية  مشكالت  هناك  »الفرانكو«  أو  »العربيزي«  ظاهرة  إلى  إضافة 
جانب  إلى  إنجليزية  مفردات  استخدام  في  وتجلت  اللغوية،  الثنائية  مشكلة  مثل 
للغة  العامية  اللهجة  وتجلت في مزاحمة  اللغوية،  االزدواجية  العربية، ومشكلة  اللغة 
الفصحى في النصوص املكتوبة، مشكلة الضعف اللغوي في مستويات اللغة الكتابية 
وسائل  عبـر  ظهــرت  ذلك،  إلى  إضافة  والتركيبية.  والنحوية  والصرفية  واملعجمية 
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التواصل االجتماعي والهواتف الذكية كلمات متآكلة وحروف ناقصة وأخرى مكررة 
الحروف  من  ومزيج  والعامية  الفصحى  وبني  واألجنبية  العربية  بني  مبهمة  وتراكيب 
ليس  التي  العربية  الحروف  بعض  استبدال  تم  بل  الكاريكاتيرية،  والرسوم  والرموز 
 3 والعني   ،2 والهمزة   ،7 الحاء  أصبحت  باألرقام، حيث  اإلنجليزية  في  مرادف  لها 
وغيرها. كما أن هناك اختصارات بالالتينية مثل )لول،LOL( وتعني: يضحك بصوت 
خذ  وتعني:   )TYT،(، و)تـيتLaughing Out Loud( لجملة  اختصار  وهـي  عال، 
وقتك، اختصارًا لـ )Take Your Time(، و)BTW( وتعني: على فكرة، اختصارا لـ 
)By The Way(، و)OMG( بمعنى: يا ربي، اختصارًا لـ)Oh My God(، وغيرها. 
وبعضهم يطوع األلفاظ األجنبية للصياغة العربية مع احتفاظها بحروفها املعبرة عن 
»يأنتر«  التعامل مع الوسائط اإللكترونية. وأمثلة ذلك،  أصلها األجنبي، خاصة في 
أي يدخل على شبكة اإلنترنت، و»يشيت« أي يقوم بعمل “Chat”، و"يفرمت" بمعنى 

يجري “Format” لجهاز الكمبيوتر، أي إعادة ترتيب وتصفية.

التوصيات
الشك أن واقع اللغة العربية في وسائل التواصل االجتماعي والهاتف املحمول 
يعكس إلى حد بعيد واقع استعمالها في املجتمع العربي في مختلف املجاالت؛ ولذلك 
من  وغيرها  اللغوي  والضعف  واالزدواجية  الثنائية  آثار  تظهر  أن  الطبيعي  من  فإنه 
من  بمجموعة   )5( الدراسات  إحدى  وخرجت  العربي.  اللغوي  الوضع  إشكاالت 
والتربية  واملعرفية  والعلمية  التشريعية  الجوانب  على  توزعت  والتوصيات  املقترحات 
والتعليم والبحث والتطوير واإلعالم. ولعل أكثر هذه املقترحات والتوصيات إلحاحًا 

ملواكبة تطور التقنية وتأثيرها في األجيال ما يأتي:

• إنجاز قانون يحفظ للعربية الفصحى مكانتها الالئقة ويحصنها في وجه العاميات 	
واللغات األجنبية.

• اشتراط وجود وظيفة مدقق لغوي في بعض املؤسسات اإلعالمية، مثل القنوات 	
الفضائية قبل منحها ترخيص البث ، لضمان سالمة اللغة العربية.
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• االستشارات 	 تقديم  إلى  تهدف  العربية  باللغة  خاصة  إلكترونية  مواقع  تصميم 
الحاسوب  في  العربية  اللغة  مستخدمي  تواجه  التي  املشكالت  وحّل  اللغوية، 

والهاتف املحمول.

• تأسيس بنية اتصاالت تحتية متينة يمكن االعتماد عليها في توسيع برامج التعلم 	
اإللكتروني التي تدعم اللغة العربية  الفصحى. والشك أن التوسع في استعمال 
على  ظاهرًا  انعكاسًا  يومية سينعكس  وتواُصل  َتَعلُّم  الفصحى كوسيلة  العربية 

مستوى الكفاية اللغوية للطلبة.

• تنفيذ برامج توعية بأهمية اللغة العربية وذلك باستغالل اإلمكانيات التي يتيحها 	
مواقع  عمل  من خالل  املحمول،  والهاتف  اإلنترنت  على شبكة  التواصل  ميدان 

خاصة لهذه الغاية، أو إرسال رسائل نصية للتوعية بذلك.

• التواصل 	 إنتاج برمجيات تثقيفية لألطفال تقوم على محاكاة افتراضية لحاالت 
باللغة العربية الفصحى، قد تكون على شكل ألعاب على الحاسوب، أو قصص 

مصورة وتفاعلية مشوقة على الشبكة والهاتف املحمول.

• زيادة اإلنفاق على مشروعات البحث العلمي والتقني وتشجيع املبادرات القاصدة 	
إلى تعريب التقنيات وبنائها باللغة العربية.

• تشجيع البحث والتطوير في اللسانيات الحاسوبية ومعالجة اللغة العربية ودعم 	
برمجياتها املتنوعة في بنية الحاسوب وفي وسائل التواصل االجتماعي وتقنيات 

الهواتف املحمولة.

• ضرورة إنشاء محرك بحث عربي شامل على اإلنترنت يمكن من خالله البحث بني 	
نسبة كبيرة من املحتوى العربي املوجود على الشبكة العنكبوتية.

• من 	 الشبكة  على  العرب  الكتَّاب  تمكِّن  ذكية  الكترونية  ومواقع  برمجيات  إنشاء 
تعرُّف األخطاء اللغوية واإلمالئية. 

• إيجاد سياسات تدعم صناعة املحتوى العربي الرقمي ووضع دراسة خاصة بها، 	
أسماء  تسجيل  دفع  على  والعمل  نموها  على  للعمل  اقتصادي  نموذج  وبتطوير 

املواقع باللغة العربية.
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املُحاِضر/ د . رامــي عــزمـي إسـحاق  

محتوى اللغة العربية في الشبكة اإللكترونية

املقدمة

واقتراب  األمم  تالقي  إلى  املعلومات  ثورة  عبر  التقني  املجال  في  التطور  أدى 
بعضها من بعض؛ وزاد ذلك من انتقال املعلومات بجميع اللغات بسرعة شديدة؛ مما 
الوسائل،  املعلومات، ومن هذه  لفهم هذه  إلى وسائل معينة  الحاجة  زيادة  إلى  أدى 
في  أقتصر  لذلك سوف  العربية؛   اللغة  في خدمة  الوسائل  أهم  من  وهي  الترجمة، 

محاضرتي عليها اليوم لكبر حجم هذا املوضوع.

الترجمة والحاسوب 

لننظر اآلن كيف يمكن أن نستفيد من الحاسوب في كل هذا، وأين املشكالت 
التي يعانيها الحاسوب في أثناء الترجمة. بالنسبة لأللفاظ نجد أن الحاسوب يمكنه 
أن يتعرف عليها، بمعنى أنه يستطيع أن يحلل الكلمة صرفيًا فيعرف إن كانت هذه 
الكلمة اسمًا أو فعاًل أو صفة )ما لم تكن الكلمة من املشترك اللفظي( ويعرف مثاًل أن 
هذه الكلمة تشير إلـى املفرد أو املثنى أو الجمع؛ ألن هذه القضايا يمكن أن تبرمج في 

الحاسوب بسهولة.

أما التعبيرات االصطالحية فهي مشكلة بالنسبة للحاسوب من حيث املبدأ. كما 
هو معروف، ال يمكن لإلنسان أو لآللة أن يفهم التعبيرات االصطالحية بمجرد معرفة 
معاني الكلمات، بل البد أن يعرف أن كل تعبير )مجموعة مترابطة من الكلمات( ُيعامل 
كوحدة معجمية واحدة. وعالج هذا طبعًا أن ُيخزن في ذاكرة الحاسوب أكبر مجموعة 

ممكنة من التعبيرات مع إعطاء مقابالتها.
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طرق االستفادة من الحاسوب في عملية الترجمة

• الترجمة اآللية	

i)Machine  Trans�  يعرف استخدام الحاسوب أداة للترجمة بالترجمة اآللية
بمعاونة  الترجمة  وهي  مالئمة،  أكثر  يرونها  تسمية  إلى  بعضهم  ويميل   lation(i

.computer aided translation الحاسوب

لذلك نجد أن هناك ثالثة أساليب مختلفة في الترجمة اآللية هي :

أ. الترجمة اآللية مع تحرير الحق، أي: مراجعة بشرية بعد الترجمة اآللية.

املراد  النص  يحرر  اإلنسان  أن  السابق، بمعنى  التحرير  الترجمة مع  ب. 
معناها  نحدد  كثيرة  معاٍن  لها  التي  والكلمات  املعقدة.  الجمل  نبسط  مثاًل  ترجمته. 
املطلوب وهكذا،  أي أننا نعدل النص بحيث يستطيع أن »يفهمه« الحاسوب، وتسمى 

.)MAL( اMachine Acceptable Language هذه اللغة املقبولة لآللة

املترجم  وبني  الحاسوب  بني  للتعاون  مثال  التحاورية وهي  جـ- الترجمة 
البشري وُتعرف أحيانًا بالترجمة اآللية بمعاونة اإلنسان، حيث نجد املترجم )املحرر( 
يجلس إلى الحاسوب وأمامه الشاشة ولوحة الطباعة. وتتم ترجمة املصطلح في حالة 
املعاجم وجملة كاملة في حالة الكتب املترجمة، ويظهر جزء من النص األصلي مع ما 
يقابله من الترجمة. وإذا ُأشكل على الحاسوب شيء أو الحظ املترجم الذي يتابع عملية 
الترجمة على شاشة املرقاب مشكلة ما تدخل بصور مختلفة، حسب نوع اإلشكال 

الوارد في العملية.

وجود  ضرورة  اآللية  الترجمة  من  األسلوب  هذا  في  األساسية  واملشكلة 
املترجم أمام الحاسوب طوال عملية الترجمة. بينما في األسلوبني اآلخرين قد يقوم 
الحاسوب بالترجمة في خارج أوقات العمل الرسمية، كما ال ُيشترط وجود املحرر في 

نفس املكان. من هنا قد تكون الترجمة هنا أبطأ منها في األسلوبني اآلخرين.
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وُتعد هذه الطريقة هي تجربة يعمل بها املركز في ترجمة الكتب الطبية مناهج 
ومعاجم وأطالس وُيَعدُّ هذا النوع من الترجمة األفضل، حيث يتضمن سالمة الصياغة، 

ودقة األسلوب في الترجمة عن طريق املحرر الطبي باملركز وجهاز الحاسوب.

• املعينات الحاسوبية في الترجمة	

ترجمة  أي:  مباشرة،  اآللية  الترجمة  على  الحاسوب  استخدامات  تقتصر  ال 
النصوص الكاملة بوساطة الحاسوب ، بل هناك ما ُيعرف بالترجمة البشرية بمعاونة 
الترجمة  عكس  وهذا  العملية.  هذه  في  تعاونه  واآللة  يترجم  اإلنسان  أن  أي  اآللة، 
التحاورية. هنا نجد أن اإلنسان يترجم واآللة تبحث له في املعجم عن الكلمات وتعطيه 
معاني الكلمات كما تعطيه املرادفات من ذاكرتها.هنا أيضًا يأتي دور بنوك املصطلحات 

اآللية.

• منسق النصوص	

أما األسلوب الرابع من  أساليب االستفادة من الحاسوب فهو االستعانة بمنسق 
النصوص أو معالج الكلمات word processor، وهو نظام حاسوبي يكتب به املترجم 
أن  لنا  يتيح  أنه  )الراقنة(. ومن حسناته  الكاتبة  اآللة  من  بداًل  املترجمة،  النصوص 
نعدل في النص بسهولة ويسر إضافة إلى ما ذكرنا نجد أن عددًا من برامج تنسيق 

النصوص توفر إمكانات ُأخرى مفيدًة للكاتب واملترجم، من أهمها ما يأتي :

أ  ــ التدقيق اإلمالئي:

من املعروف أن عددًا من برامج تنسيق النصوص في اللغات األوروبية والعربية 
اإلمالئي )Spell checker(. فحينما ينتهي املترجم يأتي  التدقيق  برامج  بها  مدمج 
بالبرنامج املذكور ويراجع آليًا إذا ما كانت هناك أخطاء إمالئية فيصححها. بل إن 
بعضها يقوم بالتنبيه إلى األخطاء اإلمالئية في أثناء الكتابة وتقدم املقترحات للتصويب 

إذا طلبنا منها ذلك.
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ب ــ معجم املترادفات

يتوفر مع  كثير من برامج تنسيق النصوص املكنز  اآللي )Thesaurus(، حيث 
يقدم للكاتب واملترجم املرادفات ؛ ليختار األصح أو األنسب منها.

ت ــ التدقيق النحوي واألسلوبي

النحوي  التصحيح  أو  للمراجعة  برامج حاسوبية  اللغات  لبعض  حاليًا  وتتوفر 
واألسلوبي، حيث ينبه البرنامج املترجم أو الكاتب إلى األخطاء النحوية واألسلوبية، بل 

قد يقترح بعض التصويبات املمكنة.



جتربـة املركز  فـي ترجمــة               
العلــوم الصحيـــة

يناير  2017 م

الدكتورة/ هبة حافظ الدالي
محــــرر طبــــــي باملــركـــز

األستاذ / عماد ســـيد ثــــــابت
مدقـــــــق لغوي باملــركـــز

احملاضران



- 55 -



- 55 -

تقديم الدكتور يعقوب أحمد الشراح
بسم هلل الرحمن الرحيم

اإلخوة واألخوات ... الحضور الكريم 

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته ، أرحب بكم أجمل ترحيب ،  وأشكر لكم 
مشاركتكم لنا في هذه الندوة الثقافية. جرت العادة أن يعقد املركز ندوة ثقافية كل 
عام، حيث يأتي اختيار موضوع الندوة وفقًا الختصاص املركز، أي أن الندوة تكون 
املشكالت  موضوع  اخترنا  الندوة  هذه  وفي  الطبية،  واإلصدارات  بالترجمة  متعلقة 
التي تواجه عملية الترجمة ، فكل ترجمة من لغة إلى لغة لها مشكالتها الخاصة بها، 
ونحن تجربتنا في هذا املركز هي ترجمة العلوم الطبية والصحية من اللغات األجنبية 
إلى اللغة العربية، وللمركز تجربة طويلة في هذا الجانب، وتواجهنا في ذلك عديٌد من 
املشكالت، باعتبار أن كل لغة تختلف عن األخرى، فكل لغة لها مفرداتها ومصطلحاتها 
ومشكالتها كما أن هناك تفاوتًا بني املترجمني أنفسهم بدرجة كبيرة في نقل املعرفة 
ومدى فهمهم للمعلومة، وكان من الضرورة أن نبحث في تلك املشكالت للوصول إلى 

كيفية عالجها.

وقد جرت العادة في كل موضوع نريد مناقشته أن نختار محاضرًا أو اثنني 
للتحدث فيه ، ثم نفتح باب النقاش لنستمع إلى وجهات النظر املختلفة واآلراء األخرى 
والتي نعدها رافدًا لنـا. وحتــى ال ُأطيل عليكم أقدم لكم مع املحاضرين الدكتورة/ 
هبة حافظ الدالي املحررة  باملركز، ويقع عليها جهد كبير في عملية التحرير، ثم بعد 
ذلك الجانب اآلخر في مشكلة الترجمة وهو الذي يتعلق بالتدقيق اللغوي، حيث يشارك 
عماد سيد ثابت املدقق اللغوي باملركز، وسـأعطي كلَّ واحد منهم حوالي  األستاذ/ 

ربع ساعة يتحدث فيها ثم نفتح باب النقاش. 

مشــكالت الترجمـة الطبيــة
مــن خــالل العمـل باملـركز
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املُحاِضرة/ د . هبة حافظ الدالي 

معوقات الترجمة والتأليف الطبي التي يواجهها التحرير الطبي
من واقع العمل باملركز

- أهمية الترجمة الطبية عبر العصور

وحضارية  ثقافية  ظاهرة  املختلفة  العصور  وعبر  بدايتها  منذ  الترجمة  تشكل 
الفتة لالنتباه، فهي تثير في كل عصر كثيرًا من القضايا الفكرية، ومن هذه القضايا 
ما تنطوي عليه الترجمة من محاولة واضحة ملا يمكن اعتباره "هندسة الوعي بالوعي 
من  كنوع  الترجمة  حركة  ظهرت  وقد  نصوص،  من  وعنه  له  ُيترجم  ما  عبر  اآلخر" 
التواصل واالحتكاك الفكري بني الشعوب والحضارات لتبادل شتى ألوان الثقافات 
واملعارف، ومن خاللها يتم التعّرف على التقدم في مجاالت العلوم املختلفة، فالترجمة 
ليست عملية ميكانيكية بحتة إنما هي عملية إبداعية، يقوم فيها املترجم بترجمة نص 
معني بهدف  توسيع املدارك وزيادة املعرفة العلمية والوصول إلى أحدث االكتشافات 
ُتَعدُّ بمثابة الجسر الواصل بني الشعوب والثقافات املختلفة في شتى  العاملية، فهي 
ميادين الحياة، وهي التي تفتح نوافذ ثقافات مغلقة بني الشعوب فتعمل على تقريب 
االتصال بينها لخدمة البشرية من واقع التبادل الفكري العلمي واالطالع على تجارب 

اآلخرين واالستفادة منها. 

ومن واقع عملي كمحرر طبي باملركز والتي تتمثل في إصداراته املؤلفة واملترجمة 
مركبة  عملية  املترجمة  الكتب  تحرير  أن  فالشك  املشكالت،  من  عديدًا  نواجه  فإننا 
ومعقدة، إذ فيها ما يتعلق باللغة، ومنها ما قد يخرج عن إطار اللغة ويتجاوزها إلى ما 
وراء الكالم، أي إلى املضمون العام والسياق الثقافي والحضاري الذي ُكتب فيه النص 
األصلي، ونقله إلى النص املترجم ليخرج من حيز الواقع، فالترجمة ليست نقاًل للمادة 
العلمية أو للمظهر املادي للرموز واملصطلحات اللغوية وإنما هي نقل للمعنى واملدلول، 
فاملترجم يقوم في أثناء عملية الترجمة باملوازنة بني نظامني لغويني مختلفني أحدهما تم 
التعبير عنه وأصبح ثابتًا )النص األصلي( والثاني  ال يزال في طور الكمون واإلعداد 
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)النص املترجم(، واملترجم أيضًا لديه نقطة انطالق وفي ذهنه نقطة وصول، وبينهما 
يلجأ إلى بعض الوسائل التي تساعده مع الوضع في االعتبار السمات الخاصة بكل 
من اللغتني، بحيث ال يبتعد عن النص األصلي إال في إطار املضمون العام للمعنى 
يرضي  أن  يستطيع  وبذا  إليها(،  )املترَجم  املستهدفة  اللغة  روح  مع  يتناسب  بشكل 
القارئ، فالترجمة سالح ذو حدين، إذا كانت جيدة وصلنا للهدف املرجو منها، وإذا 

كانت سيئة تشتت بنا السبل. 

تحريــر  مجــال  فــي  املــركـز  يواجههــا  التـي  املعــوقــات   ❉
الكتب الطبية املترجمة:

• معوقات الترجمة الطبية.	

أواًل ــ نقص عدد املترجمني األكفاء. 

نظرًا للطبيعة التخصصية في العلوم الطبية والصحية التي تشكل حجر عثرة 
في طريق الترجمة، فإنه يتطلب أواًل من املترجم الدراية الكاملة واملعرفة التامة واإلملام 
صياغة  )لغة املصدر(، وثانيًا:  باللغة األصل  العلمية  الكافي باملصطلحات والتعابير 
املفهوم بصورة واضحة تبعًا للغة املستهدفة )اللغة العربية( إليصال املعلومة بصورة 
كاملة للقارئ دون اإلخالل بمادة النص األصلي ومضمونها مع وضع صياغة بطريقة 
تجعل من قراءة النص املترجم متعة مع مراعاة األمانة في نقل املضمون دون زيادة أو 
حذف، أو تحوير للمعنى األصلي أو محاولة فرض توجه معني أو وجهة نظر املترجم.

وألن معظم من درسوا علوم الترجمة ال علم لهم بالطب ومن ثم ال يمكن االستعانة 
بهم، وكذلك فإن األطباء، وهم من درسوا الطب وعلومه غير ملمني في كثير من األحيان 
سهلة  بصورة  املترجم  الكتاب  من صياغة  يمكنهم  مما  العربية  اللغة  قواعد  بأبسط 
وصحيحة، فإنه يترتب على ذلك من وصول العمل للمركز في صورة غير دقيقة متطلبًا 

وقتًا وجهدًا في تحريره وإخراجه على نحو جيد. 

املترجم  محددة الختيار  معايير  بوضع  املعوقات  هذه  ملواجهة  املركز  قام  ولقد 
كمحاولة إلنجاز العمل في صورة دقيقة وسريعة وهي: 
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إعداد قائمة مفصلة بأسماء األطباء من ذوي الخبرة في مجاالت التأليف والترجمة . 1
الطبية الذين لهم إصدارات سابقة تدل على تمكنهم من اللغتني.

تكليف األطباء حسب االختصاص قدر املستطاع، فاملترجم الجيد يجب أن يكون . 2
على مستوى علمي ال يقل عن مستوى مؤلف النص األصلي. 

أن يكون الطبيب املترجم على دراية بأسس الكتابة ولديه حس فني، بحيث يكون . 3
قادرًا على نقل املعنى وليس الترجمة لكلمات جوفاء انتزعت من لغتها األصلية 

لتزرع في لغة أخرى. 

ُيفضل التعامل مع األطباء ممن لديهم خبرة سابقة مع املركز، أو جهات ذات عالقة . 4
بالتعريب والترجمة، وعمل قائمة يتم تحديثها باستمرار تبعًا ملدى تعاون األطباء 
في إنجاز وجودة العمل املسلَّم لهم، وعدم التعامل مع قليل منهم غير امللتزم أو من 

ال يراعي األمانة العلمية في النقل أو االقتباس من مصادر خارجية. 

متابعة قسم التحرير باملركز لألطباء املترجمني في أثناء إنجازهم للعمل والرد على . 5
استفساراتهم،  ومحاولة إيجاد حلول بتوفير املصادر من القواميس املتخصصة 

التي أصدرها املركز ملساعدتهم في ترجمة املصطلحات الغريبة.

بعد تسلم العمل من املترجمني يقوم املركز بأعمال التحرير واملراجعة لكامل العمل . 6
سواء أكان املترجم أو املؤلف، والتصحيح الدقيق للنصوص من الناحية العلمية 
من حيث  مؤلف  كأنه  ليظهر  ؛  والضبط  العلمية  واألمانة  الدقة  لضمان  واللغوية 

توحيد األسلوب واملصطلحات. 

ثانيًا ــ الوقت الطويل املستغرق في الترجمة

يرجع طول الوقت املستغرق في عملية إصدار كتاب مترجم إلى أسباب عدة، تم 
حصرها في سببني مهمّين: 

• الخطــوات اإلجرائيـــة للحصــول على الكتاب املناسب 	 السبب األول: 
للترجمة من دور النشر األجنبية. 

وللتغلب على هذه املشكلة وضع املركز معاييَر دقيقًة الختيار الكتاب املترجم 
لضمان سرعة وجودة اختيار الكتب، ومن أهمها: 
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عمل قائمة كاملة بإصدارات املركز من الكتب كافًة مقسمة حسب التخصصات  أ. 
التنوع وعدم  القائمة لضمان  تبعًا لهذه  الكتب الجديدة  الطبية املختلفة واختيار 
التخصصات  في  هو جديد  ما  كل  وإضافة  املترجمة،  الكتب  تكرار موضوعات 

الطبية. 

واملكملة  إصداراتهم  أحدث  واختيار  مختلفة،  نشر  دور  مع  والتعاقد  االتصال  ب. 
ملشروع املناهج الطبية باملركز، ومحاولة تطويع شروطهم الصعبة تبعًا لسياسة 
املركز التي تتمثل  في التكلفة املالية العالية وشروط حقوق امللكية والنشر والتوزيع، 

ومدة توزيع الكتب املحددة  مع قابليتها للتجديد ولكن  برسوم  مالية جديدة. 

وضع قواعد يعتمد عليها املركز في اختيار الكتب الصالحة للترجمة، ومحاولة  ج. 
الحصول على نسخة إلكترونية للكتاب قبل االتفاق الفعلي مع دور النشر، لضمان 
املحتوى  الكامل للكتاب من حيث  وضوح  اللغة  وسـهولـة  ترجمتهـا  إلى  اللغـة 
العربية، واختيار الكتب التي تكون ذات نوعية مركزة في عرض محتواها وتبتعد 

عن اإلسهاب. 

االبتعاد عن ترجمة الكتب املترجمة  عن لغات أخرى؛ ألن النص األصلي ملثل هذا  د. 
الكتاب سيفقد كثيرًا من خصائصه. 

• السبب الثاني: طول وقت ترجمة الكتب املستغرق عند األطباء. 	

وللقضاء على هذه املشكلة عمل املركز في خطني متوازيني في آن واحد: 

الخط األول: االعتماد على األطباء املترجمني ذوي الخبرة، وفي هذا الصدد أكد  أ. 
املركز على االختيار الدقيق للمترجمني من األطباء األَْكـفاء ومحاولة تكليف املتفرغ 
منهم، وكذلك تقسيم الكتاب على عدد من املترجمني األطباء، بحيث يحصل كل 
املركز  من  الجيدة  واملتابعة  للترجمة  الكتاب  أجزاء  من  محدد  عدد  على  مترجم 
القيام  ثم  الواحد في وقت واحد، ومن  الكتاب  لضمان تسليم األجزاء كلها من 
على  اإلضافية  والقراءات  املالحق  إضافة  وكذلك  والتحرير،  املراجعة  بأعمال 
القرص املدمج اإللكتروني، وليس في الطبعة الورقية لضمان التهجئة اإلنجليزية 

الصحيحة. 
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ب.  الخط الثاني: محاولة تفعيل ما  يسمى "بالترجمة اآللية" ويتابع املركز  كل  ما 
هو جديد في هذا املجال، ويعمل على التواصل مع الهيئات واملؤسسات املسؤولة 
عن محركات البحث على الشبكة اإللكترونية ومراسلة الشركات العاملة في هذا  
املجال لإلقرار بإمكانية استخدامها في الترجمة األولية ثم يقوم مراجع أو محرر 
من املركز بتحرير النص املترجم  لتالفي أي غموض أو التباس في املعنى وهو ما 

ُيطلق عليه "نظام الترجمة البشرية املساعدة بالحاسوب". 

ثالثًا ــ إشكالية املصطلح الطبي والخالف على املعنى

نشأت هذه  املشكلة نتيجة للتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا وتشعبها  إلى 
اختصاصات دقيقة متعددة نتج عنها عديٌد من املصطلحات األجنبية مع قصور في 

إنتاج املصطلح العربي املقابل له في  املعنى. 

ومن منطلق إدراك املركز لحجم هذه اإلشكالية ومحاولة تقديم حل  للقضاء عليها 
قام املركز باآلتي :

• اعتماد " املعجم الطبي املوحد " أساسًا للمصطلحات الطبية في كتبه ومطبوعاته 	
أجهزة  على  اإللكترونية  إصداراته  بأحدث  واملؤلفني  املترجمني  األطباء  وتزويد 

الحاسوب الخاصة بهم.

• االستعانة بمجموعة من الخبراء املختصني في العلوم  وعلم صناعة  املعاجم  من 	
أجل وضع مقابالت عربية لتلك املصطلحات. 

• لتلبية حاجات الطبيب 	 الطبية في مختلف التخصصات  إعداد كثير من املعاجم 
معاجم في أمراض العظام والتأهيل، وأمراض النساء والتوليد،  املترجم، )منها: 

وعلم  األشعة واألورام، وغيرها من املعاجم،...(. 

• أخذ املركز على  عاتقه  القيام  بعمل  ريادي وهو  إعداد )املعجم املفسر للطب 	
والعلوم الصحية(، وهو األول من  نوعه في العالم  العربي وهو ما ُيعد خطوة 

رائدة ومهمة في سبيل تعريب التعليم الطبي في الوطن العربي. 
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• َوَضَع املركز أساسًا أسماه "علم املصطلح"، وذلك تنفيذًا لتوصيات مجلس أمنائه 	
بوضع منهج متكامل لتدريس علم املصطلح وعرضه على الجامعات لوضعه ضمن 
مناهجها لتدريسه للطلبة في السنة األولى بكليات العلوم الطبية املختلفة لتمكنهم 

من الفهم الدقيق للمصطلحات.

• العمل على خلق  الوعي العربي بإصدارات املركز وتوسيع  منافذ توزيعها، وعلى 	
جميع األقطار العربية لضمان انتشار الوعي بتعريب العلوم الصحية. 

ونحاول أن نستعرض ما قامت به بعض الدول للنهوض بالترجمة واالرتقاء بها 
ومن هذه الدول: 

■  أملانيا: 

ــ اعتماد أعمال الترجمة مشروعًا قوميًا تقوم الدولة برعايته.

ــ إنشاء اتحاد املترجمني األَكْفاء من خالل الدراسة في لغتني متخصصتني ملدة 4 
سنوات وإنشاء مؤسسة "لخدمات الترجمة املركزية".

■  اليابان:

ــ زيادة دور الترجمة والنشر )يبلغ عدد دور النشر 370 دارًا(. 

ــ إنشاء الجمعية اليابانية للمترجمني مع توفير الدولة املساعدة لهذه الجمعية.

ــ تطوير الترجمة اآللية وزيادة املحتوى اللغوي على الشبكات العاملية.

ــ التشجيع املادي للمترجمني )حيث يحصل املترجم على 7 % من قيمة بيع الكتاب(. 

ــ إنشاء ما يسمى بالقواميس اإللكترونية. 

■  كندا:

ــ العمل على إنشاء "بنك املصطلحات".

ــ تحديث برامج الترجمة اآللية. 

ــ تجميع القواميس اإللكترونية وتوحيد املصطلحات.

ــ إصدار نشرات دورية عما تم ترجمته من دور النشر املختلفة لضمان عدم تكرار 
الترجمة. 
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وختامًا: من استقراء مجهودات دول العالم في مجال الترجمة نالحظ أن أكثر 
الدول تقدمًا هي أكثرها ترجمة، وأن قضية تعريب الطب ليست قضية املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية وحده، بل إنها قضية قومية واستراتيجية حتمية في 
عالم اليوم، حيث لم يعد فيه مكان للضعفاء وال التابعني، فلن تقوم ألمتنا العربية قائمة 
ونحن نقلد بغير لغتنا، فال بد للعودة إلى جذورنا بفضل ما تمتلكه لغتنا العربية من 

عناصر القوة واملناعة الذاتية واملكتسبة. 
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املُحاِضر/ أ . عماد سيد ثابت

مشكالت الترجمة والتأليف الطبي التي يواجهها التدقيق 

اللغوي من واقع العمل باملركز

بأمير  يليقان  وتسليمًا  صالة  وأسلم  وُأصلي  الرحيم،  الرحمن  هلل  بسم 

األنبياء وإمام املرسلني .. أما بعد ، أتوجه بالشكر إلى السادة الحضور ومعالي 

الدكتور عبد الرحمن العوضي وسعادة الدكتور يعقوب الشراح على إتاحة الفرصة 
لي بالتحدث عن معوقات الترجمة والتأليف الطبي من خالل أعمال التدقيق اللغوي 
الترجمة  أعمال  في  الُلغوي  التدقيق  مهام  بتوضيح  محاضرتي  واستهُل  باملركز، 
والتأليف باملركز، ثم بعد ذلك أذكر معوقات الترجمة الطبية، وسأركُز على املعوقات 
وهي ما يترتب عليها أخطاء لغوية  أدوات املترجم(  التي تتصُل بـ )مهارة املترجِم – 
بالنص املترجم، ثم أقُدم الحلوَل املقترحة لتخطي هذه املعوقاِت، وأختتُم الحديَث عن 

معوقاِت التأليِف الطبي وذكِر بعض الحلوِل املقترحة لذلك.

أوال ــ مهام التدقيق اللغوي 

أحَد  باملركز  واملترجمِة  املؤلفِة  الطبيِة  لإلصدارات  اللغوي  التدقيِق  عمليِة  تمثُل 
الضمانات الرئيسيِة لصِحة وسالِمة محتوى هذه اإلصدارات، إذ يأتي دوُر التدقيِق 
مكماًل لدور التحرير، حيث يقوم بمراجعِة الكلماِت في النص املكتوب، وتعديل ما قد 
يوجد به من أخطاٍء ُلغويٍة سواء أكانت صرفية أو إمالئية أو نحوية، ثم َجْعِل النص على 
الوجِه الصحيِح بعد تصويب األخطاء بما يّتفق وصحيح اللغِة طبقًا للقواعِد اللغويِة 
الصحيحة، كما أن أهم األولويات التي يكتمل بها عمُل املدقق تصحيُح التراكيِب أو 
عنها  غفَل  إن  الترقيم  عالماِت  أو  الفقراِت  فتنسيُق  العمل،  أساس  كونها  الكلمات، 

املدقُق خرج العمل مشوهًا.
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ثانيًا ــ معوقات الترجمة

أــ معوقات تتصل بمهارة املترجم

قد ُيعتقُد أن ضعَف املترجِم في اللغِة العربيِة يمكن عالُجه بمصحٍح ُلغوي! إال 
أن هذا األمَر له عُيوبه، وهو أن عدم استيعاب املصحح ملحتوى النِص واملصطلحات 
الطبية قد يؤدي إلى تشويه النِص املترجم، فعدم تمكن املترجم من أسِس اللغِة العربيِة، 
التي يترجُم عنها وإليها، وعدم تعمقِه  اللغة  وعدم توافر قاعدٍة عريضٍة من مفردات 
في دراسِة قواعِد النحِو يؤدي ذلك كله إلى أخطاٍء ُلغويٍة في النص املترجم، ومن هذه 

األخطاء ما يأتي :

إهمال الهمزات، وعدم التفريق بني األلِف اللينِة والياء، وعدم . 1 أخطاٌء بدائيٌة مثل: 
التفريِق بني همزِة القطِع والوصِل، واستخدام كلماٍت عاميٍة أحيانًا، لعدم دراية 

املترجِم بالبديِل العربي الفصيح.

استخدام األساليب الضعيفة التي تجبُر املدقَق على استخداِم بدائَل أخرى من . 2
الجمل العربيِة، وهو األمر الذي يعطُله ويؤخر عمله.

وتأخير، . 3 تقديٍم  الجملة من  ما في  إلى  التنبه  اإلعرابي وعدم  الضبط  أخطاء في 
مثال: سوف يكون لهذا العمِل أثرًا واضحًا، والصواب: أَثٌر واضٌح. ]وهو متعلق 

ببيان كان وأخواتها، وإن وأخواتها[.

عدم املطابقِة في التذكير والتأنيث، كتذكير ما حقه التأنيث، وتأنيث ما حقه التذكير، . 4
ومن أمثلة تذكير ما حقه التأنيث ما يلي:

ــ كان ذا أذنني كبيرين، والصواب: كبيرتني، ألن األذَن مؤنث وليست مذكرًا.

ــ ُأصيَب ِبَرصاٍص في َفخذِه األيمن، والصواب: الُيمَنى، ألن كلمة فخذ مؤنث.

ــ مثال لتأنيث ما حقه التذكير: ُتوفيَّ املريض باملستشفى التي ُنقَل إليها، والصواب 
الذي ُنقل إليه.

السكر . 5 ملرض  مؤتمٍر  عقد  على  ُاتفق  التالية:  العبارة  في  كما  العبارة:  غموض 
اُتفق على عقد مؤتمر بالكويت ملرضى السكري )ألن ليس  بالكويت، والصواب: 
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املؤتمُر من أجِل مرض السكر في الكويت، وإنما ملرض السكر مطلقًا، ومكاُن عقِد 
املؤتمِر هو الكويت.

أخطاٌء في بنية الكلمة: مثال، يقولون "أخصائي تغذية" والصواب )اختصاصي، . 6
ال  التحقير  مقام  في  تستعمل  أخصائي  كلمة  ألن  متخصص(،  أو  مختص،  أو 

التبجيل.

جراحيٌة . 7 عمليٌة  له  ُأجريت  فيقال:  )األمس(  كلمة  مثل،  الكلمة:  داللة  في  أخطاء 
باألمِس والصواب نقول:)أمس(، ألنه إذا أردَت اليوم الذي قبل يوِمك قلَت )أمس( 

بالتنكير، وإذا أردَت أيَّ يوٍم قلَت )األمس( بالتعريف.

أخطاٌء في اإلضافة: ككثرة توالي اإلضافات، ومثال على ذلك: زيادة رؤوس أموال . 8
بعض البنوك، واألصوب أن نقول: زيادة رؤوِس األمواِل لبعض البنوك، ومن أخطاء 

اإلضافة أيضًا:

تعريٌف التركيِب اإلضافي: مثل هذا الكتاب الغير مفيد والصواب: غير املفيد.

عدم املطابقِة في اسِم املوصول: مثل، النشاط التي بدأت به املرأة والصواب: الذي . 9
ألن النشاط مذكر، فنقول )النشاط الذي(.

ــ زيادة واو قبل اسِم املوصول مثل: جاء املريض والذي يعاني ....

والصواب : ال معنى لسبق اسم املوصول بالواو ألنه يقع نعتًا ملنعوت قبله.

مياه . 10 والصواب:  )مياة(   ، مساًء  والصواب  )مساءًا(،  كلمة  مثل:  كتابية  أخطاء 
بالهاء، وكلمة )ندعوا(:  والصواب ندعو ؛ ألن الواو ليست واو الجماعة وإنما هي 
واو الفعل. مثلها في ذلك مثل )نكتب( والذي دل على الجماعة هنا هو )النون(، 
وكلمة )مهندسوا الصوت(، فالصواب: مهندسو ؛ ألن األلف ال تكتب إال بعد واو 
الجماعة في الفعل كان ماضيًا مثل افهموا، أو مضارعًا منصوبًا مثل: لن يفهموا، 

أو مجزومًا مثل: لم يفهموا، أو أمرًا ، مثل : افهموا.

ب ــ معوقات تتصل بأدوات املترجم

اتباع املترجم ترجمة كلمة مقابل كلمة، وهو ما يسمى بالترجمة الحرفية، وينتج . 1
عن هذا أخطاٌء كبيرٌة، منها:
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ــ طمس معالم اللغتني.

ـ خلق ترجمة غير مفهومة ومبهمة.

ــ وجود أخطاٍء ُلغويٍة كثيرٍة ومعاٍن غيَر مفهومة.

استخدام الترجمة اآللية لسرعة اإلنجاز وزيادة حجمه مقارنًة بالترجمة البشرية، . 1
وهذا ما يترتب عليه أيضًا مشكالت وصعوبات منها:

ــ صعوبة التعامل مع الكلمات متعددِة املعاني والتعبيرات االصطالحية والضمائر 
العائدة إلى أسماٍء سابقة والحقة.

ــ صعوبة برمجة الحس العام، وعدم التفريق بني السياق اللفظي والسياق املوقفي 
الذي ُيَعدُّ متاحًا للمترجم البشري املتمكن واملاهر.

الحلول املقترحة
ولتخطي هذه املعوقات ينبغي على املترجم أن يراعي املعايير، والخطواِت اآلتية:

أن يكون املترجُم ملمًا بكلتا اللغتني من النواحي الصرفية والنحوية كافة، ومدركات . 1
املعاني واملصطلحات وغيرها.

الصحيح، . 2 الوجه  على  املعنى  تفسُر  التي  والواضحة  املناسبة  الكلمات  اختيار 
وتجنُّب الجمل الطويلة أو استخدام كلمات غامضة ومعقدة.

أن يكوَن املترجُم ملمًا بمحتوى املصدر الذي يترجم منه، خاصة فهم املادة العلمية.. 3

أن يكوَن املترجُم مؤهاًل ولديه خبرٌة طويلٌة في الترجمة املتخصصة.. 4

تحمُّل املسؤولية األخالقية والقانونية في نقِل أعماِل اآلخرين من لغِة ألخرى.. 5

أنسنُة النِص: أي أن تكوَن الترجمُة عماًل إنسانيًا يعكُس وجداَن املترجِم ومشاعَره.. 6

تطويُع البرامِج اإللكترونيِة للترجمة.. 7
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ثالثًا ــ معوقات التأليف الطبي من خالل أعمال التدقيق

الثقافة  سلسلة  الطبيةـ  املناهج  )سلسلة  فـــي  الطبـي  التأليف  أعمــال  تتمثــل 
الدورية(، حيث تتلخص هذه املعوقات فيما  النشرة  ــ مجلة تعريب الطب-  الصحية 

يأتي:

النقل أو االقتباس ملقاالٍت أو فصوٍل كاملٍة أو كامل الكتاب مع عدم مراعاة حرية . 1
امللكية الفكرية .

النص، . 2 مضمون  وربط  الجمل  صياغة  في  العربية  اللغة  من  املؤلف  تمكن  عدم 
واالعتماد على النقل دون الربط باملوضوع.

لجوء املؤلف إلى االستعانة باإلنترنت لسرعة إنجاز عمله املكلف به، وهو ما يوقعه . 3
في أخطاء قد ال يحرص على التحقق من صحتها، كنقل أحاديث موضوعة، أو 

ضعيفة بأسانيد غير صحيحة.

الحلول املقترحة لتخطي هذه املعوقات: 

عدم االستعانة باإلنترنت في االستشهاد بالثوابت واألدلِة النقلية، واالعتماُد على . 1
املصادِر املوثوِق منها في االستشهاِد.

تأكيُد أهميِة وضوِح العبارة واكتماِل املعنى العلمي حتى يتمكَن التدقيَق الُلغوي . 2
من الصياِغة الُلغوِية بشكٍل سليٍم دوَن تغييٍر للمعنى األصلي للنص.

املؤلف  على  ينبغي  االقتباس  أو  النقل  لعملية  معاييَر  املركُز  وضع  وقد  هذا، 
اتباعها وهي:

عدم النقل أو االقتباس )علميًا ولفظيًا( بالصيغة املنشورة في املصادر الخارجية . 1
)مصادر النشر اإللكتروني مثاًل( تطبيقًا لقانون حقوق امللكية الفكرية.

االستعانة . 2 تتعدى  ال  بأن  ضيقة  حدود  في  تكون  الخارجية  باملراجع  االستعانة 
سطورًا قليلًة، مع اإلشارة إلى ذكر املراجع املنقول منها.
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وختـامــًا:

بعد هذه الرحلِة السريعِة في عالِم الترجمِة والتأليف والتدقيق اللغوي نستطيُع 
القوَل : إن بقاَء األمِم وتقدمها يرتبط دائمًا بتمسكها بثوابِت وجوِدها من لغٍة ودين، وإن 
إهمالَها للثوابِت في خضم املتغيراِت يؤدي بها إلى التراجِع والتخلِف، وعدم القدرة 
على مواصلِة العطاِء والتنافِس والريادة، بل قد تتعرُض لإلبادِة، فقد كانت اللغُة العربيُة 
لغَة العلِم والعلوِم األولى على امتداد العالم لقروٍن عديدٍة، وكان من يريُد تعلَُّم الطِب 
والهندسِة في أوروبا وفي أيِة بقعٍة من العالِم أن يقصَد بغداَد أو قرطبَة ليتعلَم العربية 
أواًل، فإن أتقنها ونجح في امتحاِن الكفاءة فيها باشَر تعليَم ما يريُد من علوِم الطِب 

والهندسِة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم.  

فهل ما زالت ُلغتنا قادرًة على أن تكوَن لغَة علٍم وتقنيٍة كما كانت في املاضي، 
أو أنه ال سبيَل ألِمتِنا إلى النهوِض العلمي ما لم يتعلموا العلَم بلغاٍت أجنبية ؟! فهناك 
فرٌق كبيٌر بني أن نتعلَم )لغًة( أجنبيًة وهو ما نحُث عليه، وبني أن نتعلَم )بلغٍة( أجنبيٍة 
وهو ما ال نريده، ألستم معي كم هو عظيم حرف الباء عندما يدخُل على االسم فيغيَر 
معنى الجملِة تمامًا؟ فللِه دُر ُلغتِنا .. ما أعظمها!. و� دُر حافظ إبراهيم إذ يقول عنها: 

فهل ساء لوا الغواَص عن صدفــــــاتي أنا البحُر في أحشائَي الدُر كامـــٌن

فكــم َعـــــزَّ أقــواٌم بعـزِّ  لغـــــــــــــــــاِت َأرى لرجاِل الغـــرِب ِعـــزًا ومنعـــــًة

إلـــى لغـــٍة لـــم تتصـــل ِبـــــــــــــــرواِة أيهجرنـــي قومــي عفـــا هلل عنهـم

د. يعقوب أحمد الشراح 
نحن اآلن لدينا صورتان للترجمة: صورة عامة وهي تختص بمشكالت الترجمة  
عملية صعبة  الحقيقة  في  وهي  الصحية  العلوم  مجال  في  فقط  ليس   ، وصعوباتها 
ومعقدة؛ ألننا نتحدث عن لغات لها قواعدها ولها هياكلها وأسسها فهذا االختالف في 
الواقع يخلق مشكالت كثيرًة عندما نقوم بالترجمة، وهذه املشكالت العامة نجدها في 
العلوم الطبية أصعب بكثير، ومعقدة مع املحاوالت الكثيرة التي ُبذلت في مجال العلوم 
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الصحية لتسهيل عملية النقل وعملية الترجمة بشكل صحيح، فالترجمة بشكل صحيح 
يجب أن تعبر عن صدق املحتوى األصلي أو املنقول منه إلى الفحوى الجديد، ومن 
ثم حاولت منظمة الصحة العاملية أن تسّهل هذه العملية، فقامت بتوحيد املصطلحات 
الطبية حتى ال تكون هناك فوضى مصطلحية، ونحن في املركز قمنا بتوحيد املصطلحات 
ووصلنا إلى أكثر من )150 ألف مصطلح( وهذه املصطلحات التي تم توحيدها ما هي 
إال رقم بسيط في كل التخصصات وفي كل املجاالت، حيث تم توحيدها بشكل علمي 
من قبل أطباء مختصني على مدى أكثر من )3-4 ( عقود من الزمن، وأصبحت هذه 
املصطلحات تتطور وتتجدد باستمرار؛ ألن هناك اشتقاقات ومصطلحات جديدة تظهر 
كل يوم، كما أن املتابعة والتجديد في املصطلحات الطبية ال ترقى إلى املستوى املطلوب 
وهي مشكلة مثل أية مشكلة أخرى وربما أقل من غيرها من املجاالت األدبية وغيرها 
والتي ال يوجد بها توحيد ملصطلحاتها، كما أن هذه املصطلحات املوحدة سهلت كثيرًا 
في عمليات الترجمة، فليس كل من يترجم يستخدم املصطلح الذي يريده حسب مزاجه 

فينتج عن هذا مشكالت وفوضى في هذا الجانب. 

ن املترجم في اللغة العربية، فكثير من األطباء  واملشكلة األخرى: هي عدم َتَمكُّ
ال يمتلكون إمكانية التمكن من اللغة العربية، فغالبيتهم درس في مدارس أجنبية وتعلم 
أنه من الصعوبة أن نحصل على ترجمة  بجامعات أجنبية ومن خالل تجربتنا نجد 
املتمكنني، ولكن  املترجمني  ممتازة صحيحة، وهذا ال يعني أن ال يوجد هناك بعض 
الغالبية التي نراها هم ــ ولألسف ــ غير متمكنني في اللغة العربية، واآلن فتح باب 

الحوار واملنافسة. 

أ. د. عبد العزيز علي سفر 

بسم هلل الرحمن الرحيم وبه نهتدي ونستعني والصالة والسالم على أشرف 
املرسلني:

أواُل أشكر لهذا املركز العتيق دعوته الكريمة وخاصًة أن هذه الدعوة أتاحت لنا 
الجزيل لألخت  بالشكر  أتقدم  ثم  قديمة، ومن  لنا معهم صالت  بإخوٍة  اللقاء  فرصة 
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الباحثة الكريمة التي ألقت املحاضرة القيَّمة وإلى األخ املدقق الكريم األستاذ عماد 
أيضًا، وأنا سأقف عند نقطة مهمة جدًا وهي قضية املصطلح ، فاملصطلحات كانت 
مشكلًة عويصًة منذ القدم وليس اآلن، ملاذا؟ ألنها تبدأ بمصطلحات شتى ومختلفة إلى 
أن تستقر على حال معني ، وهذا موجود عندنا حتى في اللغة، وسأضرب مثااًل على 
القرآنية، فاإلمالة  ذلك، فأنا شخصيًا قمت ببحث عن اإلمالة والتفخيم في القراءات 
وردت عند سيبوية بالكسر، وأما التفخيم فقال الفتح، واستمر األمر، فاملجامع لها دور 
كبير في تصفية هذه الخالفات وجعلها مستقرة على نمط معني؛ ألن الخالفات كانت 
موجودة حتى بني املدارس اللغوية، فعندنا ضمير الفصل كما في قوله تعالى )إن هذا 
هذا ضمير فصل عند البصريني وعند الكوفيني يسمى عمادًا،  لهو القصص الحق( 
إذن حتى تسمية املصطلح مختلفة، ولذلك نظرًا ألهمية هذه املصطلحات وفي حقل مهم 
جدًا وهو الحقل الطبي أنا أرى من ضمن األشياء التي ألقاها األخ املدقق لم أَر جهة 
االستئناس عن املراجع التي يعتمد عليها املترجم، لكن هناك مراجع أخرى في امليدان 
العملي البد من االتصال بها، فإن كانت موجودة فبها ونعمت وإذا لم تكن موجودًة 
فأنا أتمنى على هذا املركز العتيق الذي دائمًا يسعى إلى الصحة والدقة العودة إلى 
االستئناس باألحكام اللغوية التي صدرت عن مجامع اللغة سواء أكان مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، أو بسوريا، أو باألردن، أو في بغداد، أو في الجزائر، وأنا لي معهم 
اجتماعات عديدة في هذا الحقل، كما أن املصطلحات وبنوك املصطلحات تلقى اهتمامًا 
بالغًا من هذه فأنت في هذه الحالة يكون قد وقفت على الجانب الصحيح سواًء أكان 
ذلك باألفعال أو بالصيغ الصرفية، وباألزمنة، وأنا اآلن وجدت مصطلحًا جديدًا وهو 
وأنا أستاذ نحو وصرف يبدو لي أنه غريب جدًا، فأنا أريد أن ترى  )أنسنة النص( 
هذه املصطلحات السمة الرسمية، أتمنى أن ترى النور فكثير من االجتماعات نعقدها 
األعمال  املرجوة، وهذه  الفائدة  إلى  فترات طويلة في االجتماعات حتى نصل  ونظل 
قد  نكون  املجامع  إلى  العودة  فعند  إذن؟  الفائدة  فما  النور،  ترى  ال  واملصطلحات 
الجانب الصحي والصحيح، ونكون قد أعطيناها الصفة الرسمية  استفدنا فائدتني: 

وشكرًا. 
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د. نجيب جهشان
عضو مجلس أمناء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة لبنان 

أود أن أطرح سؤاًل على املحاضر األستاذ عماد: لم أفهم شيئًا! ماذا يعني في 
املؤلف  على  ينبغي  االقتباس  أو  النقل  لعملية  معايير  املركز  وضع  وقد  النص:  هذا 

اتباعها، وهي: 

ــ عدم النقل أو االقتباس بالصيغة املنشورة في املصادر الخارجية )مصادر النشر 
اإللكتروني( تطبيقًا لقانون حقوق امللكية الفكرية. 

ــ االستعانة باملراجع الخارجية تكون في حدود ضيقة. 

د. عبد الرحمن عبد هلل العوضي

بسم هلل الرحمن الرحيم ، وُأصلي وأسلم على نبينا املصطفى ــ صلى هلل عليه 
وسلم ــ أنا كنت معاصرًا لهذه العملية ألكثر من أربعني عامًا، والعملية بدأت بنظرة 
حول ما يعانيه الشخص العربي عندما كان يحضر املؤتمرات الدولية، فبالنسبة لنا 
نحن كانت دراستنا باللغة اإلنجليزية فكان هناك سهولة في النقاش والحوار، فالطبيب 
العربي كان يجهل املعلومة لجهله للَّغة، ولذلك عندما كنا نحضر اجتماع اتحاد األطباء 
وهو  العربية  باللغة  واالهتمام  التعريب  على  الحث  هو  يقال  كالم  أول  كان  العرب 
إلى  تتحول  التي كانت  الجدية  أن نرى  ينبغي  واقعيًا، فكان  ليس  ولكنه  كالم جميل 
واقع، ونجد األطباء السوريني قد درسوا الطب باللغة العربية ويذهبون إلى املؤتمرات 
بالواليات املتحدة وبريطانيا ومستواهم جيد فنحن لسنا بأفضل منهم، فبدأنا بعمل 
قاموس طبي لهم وكلمات صعبة أنا لم أسمع بها من قبل؛ ألني درست الطب باللغة 

اإلنجليزية، ولم أسمع شيئًا عن الطب اإلسالمي وال الطب العربي.
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وتم إعـداد القامـوس بمفهـوم ُلغوي باملصطلحات التي يستعملونها، حيث تم 
طباعته مرة أخرى فكانت محاوالت في البداية بسيطة جدًا بمشاركة الدكتور حسني 
الجزائري، والدكتور رياض إبراهيم الذي شغل منصب وزير صحة بدولة العراق حيث 
تمت طباعة عدة قواميس موحدة  )قاموس سوري، القاموس  العتيق، وقواميس أخرى 
موجودة باملغرب(، حيث تمت إعادة ترجمتها مرة أخرى. وأقترح وضع هذه القواميس 
على اإلنترنت ألخذ آراء األطباء وانتقاداتهم حتى نصل إلى عمل أفضل، فأنا أرى أنه 
ال يوجد اهتمام في هذا الجانب، وفي نظري أن أهم تحٍد هو الكلمة املترجمة يجب 
أن ُتترجم بأسلوب جيد بأن ُينظر كيف كانت ُتترجم في السابق، وكيف كانت ُتكتب 
للغة  كمقابل  نستعملها  التي  العربية  الكلمة  )مفهوم  الكلمة  تركيب  في  النظر  ونعيد 
اإلنجليزية(، فأنا عملت في منظمة الصحة العاملية - املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، 
في لجنة خاصة كانت مهامها إعادة النظر في املصطلحات الطبية وتحديثها، فكل لغة 
تعجز في فترة من الفترات أن تتماشى فيما هو معروف في اللغات، فيجب علينا أن 
نكتب شيئًا فيه فهم، ونحن نحاول أن نصل بشكل أو بآخر بأن يكون هناك املترجم 
املتخصص ، فما من أحد ترجم عن الطب إال أن يكون متخصصًا، فيجب أن نفكر 
في محاوالت ُتحّسن من مستوى الترجمة بأن تكون هناك ترجمة موحدة متفق عليها 
تعدل كل  أن  أو عشر سنوات  بعد خمس  تكون هناك خطوة أخرى  بالقواميس فقد 
الترجمات لدينا. فأنا أتمنى أن نفكر في األسلوب الذي ُنحّرك به عملية الترجمة الطبية 
باللغة العربية ونقتصر على الكالم واملناقشة فقط، فإذا نحن وحدنا الترجمة عن طريق 
املترجمني في كل مجال بأن ال يترجم للطب إال مترجم مرخص متخرج من الطب، نكون 
بهذا األسلوب حّسنا من عملية الترجمة، فيجب أال نصّدر قرارات فقط وإنما األهم هو 
الجانب العملي. وما النقطة املهمة؟ هل املترجم هو املهم؟ فإن كان املترجم هو املهم 
فيجب أن نضع له برنامجًا بأن يكون له مستوى معني وبهذه الطريقة نكون قد رفعنا 

من لغتنا، وعملنا على توحيدها بطريقة غير مباشرة. 
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أ. د. دالل عبد الواحد الهدهود

نظري  لفت  لقد  الندوة،  هذه  ومنظمي  املركز  أشكر  الرحيم:  الرحمن  بسم هلل 
عدم وجود  بعض النقاط التي ُأثيرت في هذه الندوة من املحاضرتني. النقطة األولى: 
فنقطة البداية يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة املعالم برؤيتها  إستراتيجية: 
ورسالتها وأهدافهما وغايتها حتى نستطيع أن نؤدي العمل بالفعل وتنتشر رسالة هذا 
املركز بني الدول العربية، ويستفيد منها املستفيدون فليس هناك إستراتيجية، ومن ثم 
كيف ننطلق؛ ألنه ال توجد هناك أعمال تشغيلية، فاألعمال منفصلة عن بعضها ليس 
هي  فهذه  تضمها،  استراتيجية  هناك،  تكون  أن  يجب  لذلك  تخطيطية،  بينها جسور 
النقطة األولى، أما النقطة األخرى حتى ال ُأطيل وهو ما ذكره الدكتور عبد الرحمن 
العوضي، عن أقسام الترجمة في كليات اآلداب في البالد العربية ملاذا ال يكون في 
يترجم  لكي  املستقبل  في  مترجمًا  الذي سيكون  الطالب  هذا  ُتِعدُّ  مقررات  برامجها 
املادة العلمية واملادة العلمية مثل املصطلحات والقواميس الطبية، فيجب أن يكون أحد 
واملصطلحات  القواميس  ُتنشر هذه  أن  أيضًا يجب  البرامج،  املقررات في هذه  هذه 
الصحية،  العلوم  وكليات  الطب  كليات  في  العربية  الجامعات  في  املترجمة  والكتب 
وفي كليات الطب املساعد في الدول العربية، بحيث يستفاد منها، أيضًا ال نرى على 
مواقع التواصل االجتماعي أي كتب مترجمة من املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
وبعض  املصطلحات  وبعض  كتبه  بعض  املركز  هذا  ينشر  أن  أتمنى  فأنا  الصحية، 
لزم األمر؛ ألن هناك  الطبية كلما  لهذه املصطلحات  التعديل والتطوير  القواميس مع 
تطويرًا وتحديثًا للطب، ومن ثم يكون هناك تعديل لهذه املصطلحات، فأنا أتمنى أن 
تكون هذه املصطلحات في يد من يفتح وسيلة التواصل االجتماعي وخاصة أن الشباب 
يقبلون على وسائل التواصل االجتماعي، ولفت انتباهي في إحدى املحاضرتني أن كل 
فصل من كتب املركز ُيعطى ملترجم، وهذا نوع من التشتت؛ ألن املترجم ليس واحدًا 
فالفكر لن يكون واحدًا ومن ثم عندما يدقق املدقق هذه األفكار املتنوعة يشعر بالتعب 
من عدم توّحد الفكر في املوضوع الواحد فليست هناك وحدة فكر واحدة فالكتاب 
واحد ومن يترجم أكثر من واحد فيجب أن يكون املترجم واحدًا، ونقطة أخرى: ملاذا 
ال نستفيد من الدول األجنبية مثل: اليابان، وأملانيا وبريطانيا وغيرها من الدول املتقدمة 
في الترجمة وخاصًة إنجلترا حيث إن إنجلترا، بها كثير من األطباء العرب، فلماذا 
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ال ُيستفاد منهم و لو باملراسلة، أو عن طريق التواصل االجتماعي بأن يقوموا بهذه 
الترجمات ويتبناها املركز. فهناك كثير من النقاط كنت أود توضيحها وأتمنى أن أجد 

لها صدًى في األيام املقبلة إن شاء هلل، وشكرًا. 

د. خالد أحمد الصالح

بسم هلل الرحمن الرحيم: أواًل أحب أن ُأعبر عن شكري الجزيل للمركز ومعالي 
الجزيل  الشكر  وأيضًا  الشراح  يعقوب  والدكتور  العوضي  الرحمن  عبد  الدكتور 
للمحاضّرين بما أثروه من محاضرة وما تكلم به زمالئي السابقون، السيما أصحاب 
اللغة العربية الجميلة التي تخرج من أفواههم. في حقيقة األمر يهتم األطباء اهتمامًا 
املراتب  فالطبيب عادًة اآلن السيما في  الحديث،  الطبي  العلم  إليه  بما توصل  كبيرًا 
إلى أن  ُتطبع تأخذ سنوات  الكتب عندما  الطبية؛ ألن هذه  الكتب  لم يعد يقرأ  العليا 
تصل إلى أيدي القارئ , فال تصبح حديثة باملفهوم الحديث، إنما يهتم الطبيب بقراءة 
املجالت العلمية، فإذا أردنا أن نصل إلى أكبر شريحة من األطباء البد أن يهتم املركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بالنشرات الطبية؛ ألنها في الحقيقة هي التي 
ُتقرأ كل يوم وكل ساعة، ونحن كان لنا تجربة مع املركز عندما تقدمنا بترجمة املجلة 
في  منشور  بحث  لكل  بالعربي  ملخصًا  السابق  بعددها  وضعنا  لألورام  الخليجية 
العربية،  بالدنا  من  التي تصدر  األوروبية  الغربية  املجالت  ببعض  أسوة  املجلة  هذه 
إذا  ُأبالغ  ال  كبيرًا  منا جهدًا  أخذت  أنها  والسبب  العمل  هذا  نكرر  ولم  ذلك  ففعلنا 
قلت أنه أكثر من خمسة أضعاف جهد البحوث التي ُنشرت في املجلة، فبعد أن كتبنا 
امللخصات أرسلناها إلى املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وتم مراجعتها 
لنا مشكورين ولكن ال أعتقد أنهم يسمحون لنا مرة أخرى باملراجعة. فأنا أتمنى أن 
يقوم املركز بعمل تلخيص األبحاث أي: هو الذي يقوم بتلخيص األبحاث العلمية بناًء 
على طلب أتقدم به أنا كرئيس املجلة العلمية بأن يتبنى املركز تطوير بعض مؤسساته 
الباحث  العلمية حتى يستطيع  واملجالت  بالدوريات  معنية  لتصبح مؤسسة  الداخلية 
والطبيب العربي أن يقرأ املجلة العلمية باللغة اإلنجليزية ويجد فيها ملخصًا كبداية 
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إلى أن نصل ليوم ُتنشر فيه كل البحوث باللغة العربية، فهذا هو طلبي وأتمنى أن نجد 
له صدى أمامكم، السيما األشخاص املدافعني عن اللغة العربية واملهتمني بها، وهذه 

فرصة طيبة، مع تحياتي وتقديري. 

أ. د. يعقوب يوسف الكندري 

أنا لسُت بطبيب، ولكن سأطرح نقطة بسيطة ومختصرة، ماذا نريد أن نترجم؟ 
وملاذا؟ وما األسباب التي تدفعنا إلى الترجمة؟ هل نترجم املقاالت الحديثة مثلما تفضل 
به الدكتور خالد؟ هل نترجم فروعًا جديدة من املعرفة من العلم سواًء أكانت في الجسم 
الطبي أو غير الجسم الطبي؟ هل نترجم أمات الكتب؟ فأنا أعتقد أن هذه تحتاج إلى 
مراجعة وخاصًة في الجسم الطبي، فالتطورات الطبية التي تحدث ال تسمح بأي حال 
من األحوال أن تأخذ هذه الدورة الطويلة من عملية كتابة املصطلح، أو الكتاب باللغة 
اإلنجليزية إلى أن يتم ترجمته باللغة العربية، وعندما يأتي الكتاب باللغة العربية يكون 
العلم تقدم في جانب آخر من الجوانب املعرفية، فهذه قضية مهمة. والنقطة الثانية ملاذا 
نريد أن نترجم؟ وخاصًة في الجسم الطبي؟ واملقولة القديمة التي تقول "إن القاهرة 
الحالي،  الوقت  في  موجودة  املقولة  هذه  تعد  لم  يقرأ"  والعراق  تطبع  وبيروت  تكتب 
صحيح أن القاهرة تكتب لكنها للتجارة، وصحيح أن بيروت تطبع وإنما تطبع للتجارة 
تقرأ،  ال  العربية أصبحت  والدول  نقرأ،  أصبحنا  نحن  وال  يقرأ،  يصبح  لم  والعراق 
فلماذا ال نريد أن نترجم؟ فأنا أود أن أقول: إذا لم تكن هذه الترجمة جزءًا من املناهج 
التعليمية داخل املؤسسات التعليمية، فأنا أعتقد أن الترجمة بشكل عام ليست لها أية 
فائدة؛ ألن الكتب املترجمة يجب أن تكون جزءًا من املناهج التعليمية داخل املؤسسات 
التربوية في املجتمعات املهمة، فالترجمة هي املعرفة، وإذا أردنا أن نركز على ترجمة 
من التي تحدثنا عنها، فيجب أن نركز على ترجمة ُأمات الكتب في العلوم العامة وليس 

في العلوم التي يسبقها تطور كبير. 
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د. خالد ناصر الصليهم

بداية أشكر الدكتور يعقوب الشراح على دعوته الكريمة التي أتاحت لي فرصة 
الدكتور  الكريم، ربما أميل إلى ما طرحه  النّيرة في هذا الجمع  اللقاء بهذه الوجوه 
خالد الصالح حول الترجمة، وأسأل سؤااًل واضحًا وصريحًا، هل نحن بحاجة إلى 
ترجمة املفردات الطبية، وأنا شخصيًا كنت مدرسًا للغة العربية ومتحمس للغة العربية 
لغة  وهي  العلم،  لغة  هي  العربية،  لغتي  تكون  أن  وأود  العربية  اللغة  على  وحريص 

املعرفة، ولكن يصعب هذا الشيء، ما كل ما يتمناه املرء يدركه. 

في يوم من األيام كانت األندلس مزدهرة باللغة العربية وكان األعاجم يحتفلون 
الطب  نقرأ  أن  عيب  هو  هل  العربية،  باللغة  ُيؤلف  وأصبح  العربية  اللغة  أتقن  بمن 
باللغة اإلنجليزية؟ إذا كان عيبًا، فيجب أن نتخلى عنه، فاللغة اإلنجليزية اآلن شئنا أم 
أبينا هي لغة العصر، حتى الدول املتقدمة يستخدمون اللغة اإلنجليزية في معارفهم 
وفي كتبهم، والطيار في جميع أنحاء العالم ال يتخاطب إال باللغة اإلنجليزية، فلماذا 
الفرنسي ال يتكلم اللغة الفرنسية وغيره، فهو يتكلم اللغة اإلنجليزية؛ ألنها أصبحت 
لغة العصر شئنا أم أبينا، والنقطة الثانية التي ذكرها دكتور خالد، حتى أصل إلى 
الترجمة الدقيقة التي يتوافر لها أساتذة أكفاء كما أشار املحاضر الكريم تكون املعرفة 
قد سبقتنا بسنوات حتى أصل إلى ترجمة دقيقة، ولم َنُعْد بحاجة إلى املعرفة إلى هذه 
الكتب التي أريد أن أترجمها، فباأليام والساعات يتطور العلم واملعارف، فلماذا نحن 
حريصون على هذه الترجمة؟ ليس عيبًا أن نقرأ باللغة األجنبية فليس األمر بأيدينا؛ ألن 
املعارف اآلن كلها باللغة األجنبية حتى الدول األجنبية تكتب كتبها باللغة اإلنجليزية، 
فال نكون متحفزين جدًا حول هذه القضية، واملركز على مدى السنوات الطويلة منذ 
إنشائه هل هي من ترجماته وإصدارته تم االستفادة وخرجنا منها بفائدة؟ فأنا أتمنى 
أن نتخلى عن موضوع الترجمة الطبية، فالترجمة تصلح في العلوم اإلنسانية وتصلح 
في السياسة واألدب، أما في الطب إذا ترجمنا معلومات طبية عن السرطان للطبيب 
هل يستطيع الطبيب أن يستفيد منها كلغة عربية يكتبها إلى مرضاه؟ ال يستطيع ! 

شكرًا دكتور يعقوب.     
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د. عبد الرحمن العوضي 
الهدف األساسي  الترجمة والتعريب، إن  به األخ خالد عن  يؤسفني ما تحدث 
للترجمة هو بناء املعرفة لدى اإلنسان؛ ولذلك ملاذا ندرس الكيمياء والفيزياء في املدرسة؟ 
لبناء املعرفة من جميع املعلومات حتى نعزز معرفتنا وليس الترجمة ذاتها، فالهدف 
األساسي هو االتصال بالعالم لتكوين املعرفة، ذكر األخ ملاذا نترجم عن السرطان؟ 
لدى  فقط  ليس  يتكامل  أن  الطبيب يجب  لدى  املعرفة  بناء  السرطان؛ ألن  نترجم عن 
الطبيب، أو كلية الطب، وإنما كل إنسان يجب أن تكون لديه املعرفة الكاملة، ونحن 
يكون  فال  بلغته،  العربي  اإلنسان  لدى  متوافرة  املعرفة  لتكون  التجربة؛  هذه  خضنا 
هذا اإلنسان مهماًل؛ ألنه هو الذي يعاني، ونحن نود أن تكون لدى اإلنسان معرفة 
كاملة، هذه املعرفة التي تحافظ على صحته وكيانه كإنسان متكامل، فكثير منا كبشر 
متوافرة،  ليست  إدراكها  على  تعني  التي  الوسيلة  املعلومة؛ ألن  إدراك  عن  متخلفون 
والشعب العربي نجد قلياًل منه مثقفًا، فالبد من بناء املعرفة لديه ألن كنز املعرفة لديه 
جزء من مثاليته، لذلك هدفنا من الترجمة هو نقل املعلومة الصحيحة باللغة العربية، 
ألننا لكي نبني معرفة اإلنسان البد أن نعطيه الوسائل الصحيحة باللغة العربية وشكرًا. 

د. سليمان إبراهيم العسكري

بسم هلل الرحمن الرحيم، أشكر املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
على هذه الدعوة، فأنا ألول مرة أحضر نشاطًا من نشاطاته والشكر موصول للدكتور 
عبد الرحمن العوضي والدكتور يعقوب الشراح على اللقاء وأشكر اإلخوة الذين لبوا 
لي  وبالنسبة  مهم  لقاء  أنه  أعتقد  لكني  علمي،  شبه  لقاء  أنه  ومع  للحضور،  الدعوة 
وبداية  نشاطاته  وعن  املركز  اآلن عن  التي قضيناها  الدقائق  في  معرفة  لي  أضاف 
تأسيسه، الحقيقة أنا لست مترجمًا وال أعمل في الترجمة وإنما عملت في مناصب 
أشرفت على الترجمة في عدة مراكز، ابتداًء من املجلس الوطني كان لدينا من )5-4( 
مطبوعات تتعامل مع الترجمة وهي في املجاالت الثقافية قليل منها في املجال العلمي، 
وأصبحت عضوًا في مجلس أمناء املجلس القومي للترجمة الذي ُأسس في مصر في 
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مجلس أمنائه األول، وتجربة هذا املركز مهمة جدًا حقيقة، وكنا نتمنى أن يتحول هذا 
املركز إلى مركز عربي تساهم فيه كل الدول العربية وليس فقط مصر. لكن أحوالنا 
العربية ال تساعد على املساهمة في هذا املوضوع، وأنا ال أريد ُأطيل ولكن أود أن 
أطرح نقاطًا عليكم، النقطة األولى: أريد أن ُأذّكر أن العرب عندما بدأوا في الترجمة 
نهضوا، فبداية النهضة العربية اإلسالمية كانت عندما ترجم الغرب من لغات صعبة، 
فترجموا الفلسفة اليونانية وبعد أن انقطع الغرب وأراد أن ينهض من جديد اضطر 
أن يلجأ إلى الفلسفة اليونانية، يتعلمها من اللغة العربية؛ ألن اللغة العربية هي التي 
حفظت الفلسفة اليونانية، كذلك ترجم العرب من السريانية وهذه صعبة ونجحوا في 
ذلك، وكل املؤشرات التاريخية تقول: إن بداية نهضة الغرب كانت من بداية ترجمتهم 
الطبخ  كتب  وحتى  والهندسة،  والفلسفة  التاريخ  أخذوا  سبقتهم،  التي  األمم  لعلوم 
الفارسية تم ترجمتها، فالعرب هم الذين نقلوا املطبخ الفارسي إلى املغرب وإلى العالم 

كله؛ ألنهم ترجموا كل صغيرة وكبيرة فترجموا أسماء الفواكه، وأسماء البهارات.

ومن تجربتي حقيقة أعتقد أن اللغة العربية ليست قاصرًة على أن تواكب العلم 
مازالوا  أنهم  نجد  الصني  مثل  املعاصرة  الدول  تجارب  نستعرض  وعندما  الحديث، 
أحيانًا  الكتب سنويًا،  ترجمة  الدول في  أكبر  والصني من  الصينية،  باللغة  يدرسون 
شيء،  كل  في  الصينيون  يترجمه  سنويًا  مترجم  مطبوع  ألف  مائتي  إلى  تصل  قد 
املكتبة  أن  للصني  زيارتي  أثناء  في  وجدت  وأنا  يترجمونُه،  أيديهم  في  يقع  ما  وكل 
املركزية في بكني عندهم أن القسم العربي قد يكون أكبر من أية مكتبة موجودة في 
العالم العربي، لديهم متخصصون في اللغة العربية يترجمون املخطوطات، ويقرأونها 
بشكل أفضل مما نقرأ نحن مخطوطاتنا، فبعد الصني نجد كوريا الجنوبية التي مع 
الجنوبية  الكورية  واللغة  الكورية،  باللغة  في جامعاتها  تدرس  كلها  العلمية  نهضتها 
الذين  بها فهم  لغة متميزون  لديهم  الذين صنعوها ما كان  لغة حديثة هم  للعلم هي 
صنعوا لغتهم وأبجديتهم الحالية، وهذا ال يمنع أنهم حريصون على تدريس اللغات 
في جامعاتهم وفي مدارسهم، فكثير منهم حريص على التدريس بلغاتهم مثل: الصني، 
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واليابان، فالياباني يتعلم باللغة اليابانية لكن يتقن اللغة اإلنجليزية بشكل جيد ألنها 
جزء أساسي من مناهجهم في التعليم، واألمم لكي تنهض الُبد أن تحافظ على لغتها 
تعّلم  أن  املمكن  وكان  الترجمة  عن  كثيرًا  تخلفنا  ونحن  بلغاتها،  وتعلم  تراثها  وعلى 
جامعاتنا الطب باللغة العربية لو كان اهتمامنا كافيًا بموضوع الترجمة من البداية، 
والترجمة لها أصول، والترجمة حتى اآلن في عاملنا العربي لم ُتخلق لها املؤسسات 
التي ُيرصد لها مهمة الترجمة؛ ألن الترجمة تحتاج إلى شروط كثيرة منها: يجب أن 
تكون في مراكز ويجب أن تكون مسنودة من الدول وليس من األفراد، فالفرد يتحمس 
ويتعلم الترجمة ويترجم كتابًا أو كتابني وبعد ذلك يتوقف؛ لذلك الترجمة مكلفة أكثر 
املتخصص  املترجم  لها  تخلق  لكي  كبيرة  ميزانيات  إلى  نحتاج  وكذلك  التأليف،  من 
التي يترجم منها، فالذي يترجم في  املادة  اللغة وإنما متخصص في  ليس فقط في 
العلوم الصحية يجب أن يكون متخصصًا في العلوم الصحية ويتفرغ فقط للترجمة 
في هذا التخصص وهكذا، والحقيقة نحن حتى اآلن لدينا أربعة أو ستة مراكز عربية 
للترجمة(  مركزًا  أسس  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  )وهناك  لبنان  في  للترجمة 
ولديهم مصطلحات غير  الجزائر، وغيرها(  )من  إفريقيا  وأغلب مترجميه من شمال 

مصطلحات املشرق في اللغة. 

فالتجربة مشكلة عوملية ال تهتم بها جامعاتنا، فنادرًا ما نجد جامعة عربية بها 
تخصص ترجمة إلى عدة لغات، ففي القاهرة نجد كليًة وهي قديمة حيث ُتدّرس عدة 
لغات أجنبية ومهتمة بالترجمة، فنحن نحتاج حقيقة إلى وعي ألهمية الترجمة ودورها 
إذا أردنا أن ننهض بعلومنا، وإنما ال نحتاج إلى ترجمة ــ كما قال األخ خالد ــ  فهذا 
يتحول ما يقارب  يعني أننا نحتاج أن نحول شعبنا كله إلى تعلَّم اللغة األجنبية أي: 
)200-300 مليون( عربي إلى تعّلم اللغة األجنبية ويجيدونها حتى يقرؤون في الطب 
وفي األدب وفي كل شيء، وهذا ال يكون؛ ألنه ال يوجد مجتمع في العالم قادر أن يحقق 
بالعلم،  اللغات األجنبية هم نخبة في املجتمع متعلمة وتهتم  يتقنون  ذلك، فدائمًا من 
ومن ثم نتفرغ لهذا الجانب من اإلنتاج ومن العمل ومن املساهمة في الترجمة، ويجب 
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أن تتضافر جهود عدة جهات في املجتمع، وأن ُيسند هذا املركز من وزارة التربية 
وأن نهتم بهذا الجانب، وكذلك الجامعة يجب أن تهتم بهذا الجانب، بحيث يكون هناك 
تعاضد وتكامل لكي تنجح عملية الترجمة، وال ينعزل املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية بمفرده وُيطلب منه أن يترجم، فهذا ُيعد إنجازًا له على ما أصدر من 

كتب، وعلى صبره في السير في هذا الطريق بمفرَده، وشكرًا.   

د. رشيد حمد محمد الحمد

هل جرب املركز أن يطرح مسابقة في عملية ترجمة كتاب أو دراسة أو غيرهـا؟ 
ألن باعتقادي هــذه تجلب للمركز أناسًا كثيرين فـــي أماكن أخرى وبلدان أخـرى، 
حافزًا  تعطوا  حتى  والثالث  والثاني  لألول  متدرجة  جوائز  املسابقة  هذه  في  ويكون 
لهذه  يتقـــدم  ملن  وضوابط  محددات  وتضعوا  األمر،  هذا  في  يتشاركوا  أن  للكثير 
املسابقــة، فيجب أن يكون ذا خبرة وذا كفاءة وذا معرـفة وغيرهـا مـن هـذه األشـياء، 
ال أعلم إن كان املركز قد مر بمثل هذه التجربة أم ال، فأنا لم أجد لها ذكر في محاضرة 

دكتورة هبة وشكرًا.

د. عبير محمد عدس

أنا طبيبة ممارس عام أول بوزارة الصحة وقمت بترجمة بعض الكتب للمركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ولي مؤلفات قمت بها لهذا املركز، فقد واجهت 
هذه املشكلة في الترجمة عندما أقوم بترجمة كتاب أو ٌأكلف بترجمة جزء من كتاب 
فإنه يأخذ مني وقتًا أقلَّ وال يكون لدى صعوبة؛ ألنني احتاج لفترة للدخول في الكتاب 
نفسه وفي موضوعه؛ ألن الكتب الطبية تبدأ من جزء وتتفرع إلى جزء أعلى وهكذا، 
أنا أعلم أن هناك كتبًا كبيرة لكن إذا سألنا الطبيب إذا كان بإمكانه أخذ الكتاب كاماًل 

∗ وزير التربية األسبق بدولة الكويت
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كان أفضل من تشتيت الكتاب؛ لذا يكون املوضوع مندمجًا بنفس الفكر وبنفس الحوار 
بطريقة  يترجم  منا  فبالطبع كلٌّ  ويترجم طبيب آخر  أنا  أترجم  فعندما  اللغة،  وبنفس 
مختلفة حتى لو أخذ كلٌّ منا التدريب نفسه، وأنا ُأِعّدها املشكلة الوحيدة هذه، فأنا 
عندما ُأترجم كتابًا خاصة في األمراض العصبية وهي أمراض غايًة في الصعوبة، 
ملضمون  الدخول  عند  األول  الجزء  ترجمة  بدأت  إذا  فأنا  القلب  تخص  أمراض  أو 
الكتاب الدخول في اللغة العربية ويجب الدخول بنفس األسلوب وبنفس الطريقة حتى 
ال يجد املحرر بعد ذلك مشكلة عند تحريره لهذا الكتاب عند ترجمة الكتاب بطريقتني 
مختلفتني، وأنا من واقع تجربتي مع املركز كانت هذه هي املشكلة التي تواجهني في 
الترجمة، ولكن عندما أكلف بالكتاب كاماًل يكون ذلك أسهل ويكون اإلبداع في الكتاب 
أكثر؛ ألنه يكون قد تم فهم الكتاب من فصوله األولى وتكون هناك استمرارية في اللغة 

وشكرًا.

عبد هلل بدران

مدير تحرير مجلة التقدم العلمي ــ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

سوف أتحدث عن نقطتني سريعتني، النقطة األولى: موضوع الترجمة العلمية 
مهمة جدًا لجميع النشء لتعزيز املعرفة، وحقيقة أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كان لها دور كبير في موضوع الترجمة العلمية والترجمة الصحية خاصة. تحدث 
الدكتور العوضي اآلن عن مجلة جديدة أصدرتها املجلة الناشئة تحت عنوان )كيف 
بدءًا من هذه  منها، وستصدر األعداد الحقًا  )صفر(  العدد  صدر  تعمل األشياء؟( 
السنة وُتنشر أحدث اإلصدارات العاملية في بريطانيا وفي العالم باللغة العربية إن 
العربية هوية  اللغة  العربية كون  باللغة  العلوم  إلى قراءة  النشء والشباب يحتاجون 

لجميع هذه األمة. 
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النقطة الثانية: إن الكويت كانت لها مبادرة في أمور كثيرة، وقد تحدث الدكتور 
رشيد عن مسابقة وأنا أسميها جائزة ويتبناها املركز مستقباًل باسم جائزة الكويت 
في  أيضًا  مؤلف  كتاب  وأهم  الصحية،  للعلوم  العربية  اللغة  في  ُمترَجم،  كتاب  ألهم 
اليونسكو، وعن طريق منظمة  لها جوائز عن طريق  والكويت كانت  العلوم الصحية، 
الصحة العاملية، محبذًا أن يتبنى املركز عن طريق أعلى سلطة في البالد وهو سمو 
األمير الشيخ/ صباح األحمد الصباح الذي بادر بجائزة " عبد الرحمن السميط" على 
سبيل املثال أن يكون هناك جائزة ألفضل كتاب ُمؤلف وألفضل كتاب ُمترجم، يكون 
هذا تحفيزًا وتشجيعًا كبيرًا للذين يعملون في مجال الترجمة الطبية. شكرًا للمركز 

وللمحاضرّين ولجميع اإلخوة الذين شاركوا .

تعقيب املُحاِضر / عماد سيد ثابت

كي  املراجع  وضع  املركز  على  يجب  أنه  سفر،  العزيز  عبد  الدكتور  على  ردًا 
العربية،  اللغة  املترجم في  املعوقات ضعف  فأنا ذكرت أن من  املترجم،  بها  يستعني 
النواحي  في  العربية  اللغة  بقواعد  ملمًا  املترجم  يكون  أن  يجب  الحلول  في  وذكرت 
الصرفية والنحوية كافًة وإذا ألم املترجم بالقواعد الصرفية النحوية ومدركات املعاني 
والبالغة واملصطلحات كان متمكنًا في اللغة العربية،  واملركز ال يضع املراجع اللغوية 
للمترجم لكي يستعني بها في عملية الترجمة، وإنما يقدم له القاموس الطبي املوحد 
الذي يتبعه املركز في عملية الترجمة، وإنما املترجم يجب أن يكون متمكنًا في قواعد 
اللغة العربية نحوًا ورسمًا وأسلوبًا لكي يستطيع أن يترجم بلغة صحيحة ومفهومة. 
أما  كلمة )أنسنة النص( فهذا املصطلح ُيستخدم في الترجمة اآللية، ويعني أن يكون 
النص املترجم عماًل إنسانيًا يعكس وجدان املترجم ال أن يكون ترجمة كلمة مقابل كلمة 

ويخلو النص من روح املترجم. 

أما عن االقتباس أو النقل، فهذا ال يكون إال في مجال التأليف سواء أكان ذلك 
في املناهج الطبية املؤلفة، أو كتب الثقافة الصحية، أو مجلة تعريب الطب وقد وضع 
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املركز معايير لعملية النقل أو االقتباس؛ ألن كثيرًا ما يلجأ املؤلف إلى االستعانة بالنقل 
من اإلنترنت في كتابة مقال للمجلة أو في إعداد كتاب من كتب املناهج الطبية املؤلفة 
أو سلسلة الثقافة الصحية، وقد سبق أن تم نقل مقاالت كاملة كانت ُمَعدة ملجلة تعريب 
الطب وعند التحقق منها وُجد أنها منقولة من اإلنترنت ألشخاص آخرين، وهذا ُيّعرض 
ومعايير  ضوابط  املركز  وضع  لذلك  الفكرية؛  امللكية  بحقوق  تتعلق  ملشكالت  املركز 
لعملية النقل أو االقتباس بأن تكون في حدود ضيقة، وكما حدث أن وجدنا في بعض 
كتب سلسلة الثقافة الصحية أن فصواًل كاملًة كانت منقولة من اإلنترنت وعند التحقق 
منها وجد أن بها كثيرًا من األخطاء العلمية واألدبية كنقل بعض األحاديث املوضوعة 

أو األبيات الشعرية لغير قائليها. 

وردًا على سؤال ما شروط ومعايير املركز في النقل واالقتباس؟ 

هي أن تكون في حدود ضيقة مع ذكر اسم املرجع الذي تم االقتباس منه مراعاة 
لحقوق امللكية الفكرية، وهذا فيما يتعلق بمجال التأليف وفيما يخص التأليف املنهجي، 

وسلسلة الثقافة الصحية، ومجلة تعريب الطب، وشكرًا. 

تعقيب املُحاِضرة : د. هبة حافظ الدالي 

ردًا على ما تم ذكره بأنه ال توجد إستراتيجية لدى املركز واضحة املعالم   
يسير عليها في اختياراته للكتب املترجمة، فأنا أوضح أن هناك إستراتيجيًة موضوعًة 
من املركز لترجمة الكتب املنهجية الخاصة لكليات الطب وما ُيستجد عليها من كتب 
في املجال الطبي الحديث، وهذا ما يستفيد منه الطالب بالفعل وخاصة طلبة كليات 
الطب الذين يدرسون الطب باللغة العربية، فهم يستفيدون من مخرجات املركز في هذا 
املجال، كما أن املركز يقوم بنشر مساهماته باللغة العربية من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي، وللمركز صفحة على الفيس بوك يطلَّع من خاللها  األطباء وأصدقاء املركز 

على أعماله وإنجازاته.
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د. يعقوب الشّراح 

لقد وصلنا إلى نهاية الجلسة ، ولن أعقب على كثير من األفكار التي ُطِرَحت 
ليس  أنه  مهمة هي  نقطة  أؤكد  أن  وأريد   ، العربية  اللغة  إلى  بالترجمة  تتعلق  وكلها 
منها  املتقدمة  الدول  فكل  الترجمة  أهمية  على  مجتمع  أي  في  مطلقًا  خالف  هناك 
والنامية تترجم من اللغات األخرى إلى لغتهم األم ، والترجمة ضرورية لنقل املعرفة 
ونهضة املجتمع ونقل الخبرات وتبادل التجارب مع كل الدول ، وقد نصت )اليونسكو( 
اللغة األم فإن هناك  للترجمة أهمية قصوى وأساسية ، وعلى الرغم من أهمية  أن  
ممارسات تعّد من األخطاء البارزة في مؤسسات التعليم التي تدّرس باللغة األجنبية 

ومن هنا تظهر مشكالت الترجمة .

العلوم  وترجمة  العربية(  )اللغة  األم  باللغة  اهتمامنا  أن  األطباء  بعض  يعتقد 
الصحية وإليها أننا نقلل من أهمية اللغات األخرى ، وهذا مفهوم خطأ ، فمعرفة اللغات 
األخرى في غاية األهمية ، على أن نعتني بلغتنا األم ونستخدمها في التأليف والترجمة 

ونقل املعرفة في كثير من األنشطة .

ونحن في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصجية منذ نشأته التي ساهم 
فيها د. عبد الرحمن العوضي ، وهو رائد هذه املسيرة منذ أن كان وزيرًا للصحة 
وعضوًا في املجلس التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب وفي منظمة الصحة العاملية 
، وأجمع املجلس بوزرائه جميعًا على أهمية ترجمة العلوم الصحية إلى اللغة العربية 

، ليتعامل الطبيب مع املريض بوضوح توفره لغته العربية .

ولذلك قرر أصحاب املعالي الوزراء في مجلس الصجة أن يكون هناك مركٌز يهتم 
باللغة العربية في الترجمة والتأليف ونقل املعرفة ، وكانت االنطالقة والتأسيس في 
الثمانينات ، وللمركز  إستراتيجية كاملة ، ومنها أنه يقوم ببناء منهج تعليمي باللغة 
العربية لطالب كلية الطب بتطبيقه ، وهذا املنهج جاهز ومتكامل ال يلزم كليات الطب 

بتطبيقه ، ألنه أمٌر يعود إليهم .

وهناك دراسات مهمٌة ُأْجِرَيْت من قبل اليونسكو ومراكز بحوث تربوية ونفسية 
تؤكد أن التعّلم باللغة األم له فوائد كثيرة لدى الطفل مقارنة بتعلمه بلغة أجنبية أخرى 
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ويظهر ذلك في استيعاب الطفل وسرعة قراءته وتركيزه وانتباهه وقد دار نقاش منذ 
12 عامًا في منظمة الصحة العاملية وكنت حاضرًا و د. عبد الرحمن العوضي ، وقال 
أحد وزراء الصحة العرب ملاذا ندرس باللغة العربية والعالم كله اليوم يدرس باللغة 
اإلنجليزية ؟! ومن العجيب أّن الذي رد عليه خبير أجنبي في املنظمة مستغربًا من وزير 

صحة عربي هذا الرأي حول لغته األم . 

إن العالم بأسره بكل دوله يهتم بلغته األم ، ألنها هويته ، ووجوده ، وعليه أن يوفر 
لها املؤسسات ومراكز البحوث التي تطورها ، ولغتنا العربية لها من السعة والتنوع 

واالشتقاق ما يستوعب كل املصطلحات واملستجدات .

من النقاشات واآلراء املطروحة يتبّين أن اإلشكال ليس في قضية الترجمة ، وإنها 
في طريقة التعامل مع اللغة األم ، فهناك مجتمعات مثل فيتنام تدرس في جامعاتها 
ويعتزون  اإلنجليزية  باللغة  يدرسون  ال  أيسلندا  مثل  دولة  وكذلك   ، الفيتنامية  باللغة 
بلغتهم ، وهذا يدوعونا إلى مزيد من االهتمام بلغتنا وتوفير كل السبل لتكون لغة علمية 

تستوعب كل جديد في العلوم الصحية والطب وغيرها .

الجلسة سنستفيد  هذه  في  ومقترحات  ومناقشات  آراء  من  ما طرحتم  كل  إن 
منها في عملنا في املركز وستكون محل اهتمام ودراسة ، لتساهم في تطوير الترجمة 

والتأليف في العلوم الصحية .

وأنا بدوري أشكر لكم حضــوركم الكريم في هذه الندوة املفيدة بكل مــا ُطرح 
فيها ، وإلى أن نلقاكم في لقاءات مماثلة قريبًا. السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته.





العالقة بني اللغة العربية والثقافة

مايو  2017 م

احملاضـــرون
د / يعقوب أحمد الشّراح

األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

د / عبد العزيز علي سفر 
أستاذ النحو والصرف بكلية اآلداب/قســـم  اللغــــة العربيـة ــ جامعة الكويت

د/ إبراهيم عبد احلميد الصياد
أستاذ سابق بكلية طب األزهر واستشاري األمراض اجللدية ــ دولة الكويت

د/ وفاء سالم الياسني
قسم املناهج – كلية التربية ــ جامعة الكويت
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تقديم الندوة الدكتور/ مساعد الهارون *
بسم هلل الرحمن الرحيم ،،، 

يسرني أن ُأرحب بالسادة الحضور في هذه الندوة التي يقيمها املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية في دولة الكويت، وقد دأب هذا املركز على إقامة مثل 
هذه الندوات، حيث أقام أكثر من ندوة كان لها األثر الفّعال في نشر الثقافة والحرص 
بني  )العالقة  عنوانها  التي  الليلة  هذه  في  ندوتنا  في  ويشاركنا  العربية،  اللغة  على 
اللغة العربية والثقافة( أربعٌة من فرسان هذا املجال، الدكتور/ يعقوب أحمد الّشراح 
وسيكون  الصحية(،  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  للمركز  املساعد  العام  )األمني 
عنوان محاضرته )نشاطات وجهود املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ـ دولة 
عبد العزيز علي سفر )أستاذ النحو والصرف  الكويت(، واملحاضر الثاني الدكتور/ 
ـ جامعة الكويت( وعنوان محاضرته )اللغة والثقافة(،  ـ قسم اللغة العربيةـ  بكلية اآلدابـ 
واملحاضر الثالث هو الدكتور إبراهيم عبد الحميد الصياد )أستاذ سابق بكلية طب 
وعنوان محاضرته )املصطلح  ـ دولة الكويت(  األزهر واستشاري األمراض الجلدية 
الطبي بني النظرية والتطبيق(. واملُحاِضرة الثالثة هي الدكتورة / وفاء سالم الياسني 
ـ جامعة الكويت( وعنوان محاضرتها )تأثير اللغة األجنبية  ـ كلية التربيةـ  )قسم املناهجـ 
في اللغة األم لدى طالب املرحلة االبتدائية(. فليتفضل املحاضرون، وسوف يكون هناك 

بعد انتهاء املحاضرين مجال لألسئلة والتعقيبات من اإلخوة الحضور. 

العالقة بني اللغة العربية
والثقـافــــــــة

∗ وزير التربية و وزير التعليم العالي ) سابقًا ( ــ دولة الكويت
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املُحاِضر/ د . يعقوب أحمد الشّراح
نشاطات وجهود املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ 

 دولة )الكويت(

بسم هلل الرحمن الرحيم

اسمحوا لي أن أرحب بكم في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، 
ينظمها،  أن  املركز  اعتاد  التي  النقاشية  الحلقة  هذه  في  معنا  مشاركتكم  ويسعدنا 
فيختار موضوعًا معينًا يخص عمله ونشاطاته، وموضوع ندوتنا اليوم )العالقة بني 
اللغة العربية والثقافة(، حيث ستكون محاضرتي في هذه األمسية حول نشاطات املركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية والذي تأسس عام )1980م( من ِقَبل مجلس 
وزراء الصحة العرب، وقد جاء إنشاء املركز نتيجة لعدد كبير من البحوث املستفيضة 
التي تناولت واقع تدريس العلوم الطبية والصحية في العالم العربي، واملشكالت التي 
تنتج عن تدريس العلوم عمومًا والعلوم الطبية والصحية خصوصًا بغير اللغة العربية، 
فقد أثبتت دراسات علماء التربية أن املتعلم بلغته األم أكثر استيعابًا من املتعلم بغيرها، 

واالستيعاب عوٌن على التمثيل، وَتمثُل املعرفة هو السبيل إلى االبتكار واإلبداع. 

وقد كان مسمى املركز عند إنشائه )املركز العربي للوثائق واملطبوعات الصحية(، 
ثم تغير مسماه إلى )مركز تعريب العلوم الصحية(، ثم إلى املسمى الذي هو عليه 
اآلن )املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية(، حيث تركزت جهود املركز خالل 
السنوات التي تلت إنشاءه على إصدار الكتب التي تفيد طالب الطب، وبمرور الوقت 
اللغة  مصلحة  في  كلها  تصب  جديدة  مجاالت  إلى  وتوسعت  املركز  جهود  تطورت 

العربية، وتدريس الطب، والعلوم كافة باللغة العربية، ويهدف املركز إلى: 
• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب باللغة العربية في  الوطن العربي.	
• تبادل الثقافة والعلوم والبحوث واملعلومات.	
• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية.	
• إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومات الطبية العربية.	
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• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	
• وضع املناهج الطبية باللغة العربية. 	
• العناية باللغة العربية وبذل كل ما يساهم في الحفاظ عليها وتنميتها. 	
• العناية بالترجمة من اللغات األجنبية إلى العربية في مجال العلوم الصحية.	

وأعرض على حضراتكم إحصائية منظمة اليونسكو لعام )2010م( إلجمالي 
املنشور من الكتب في عام )2006م( )تأليف وترجمة(:

 إجماليعدد السكانالدولة
اإلصدارات

 اإلصدارات لكل
مليون شخص

37010,75950 مليون نسمة الوطن العربي
76,6101200 مليــون نسـمةإسرائيل
4561,8161800 مليون نسمةأسبانيا
5098,2772010 مليون نسمةأملانيا
606,2901180 مليون نسمةفرنسا

عدد الكتب الكتب املترجمة واملؤلفة 

85الكتب املترجمة 

106كتب مؤلفة )ثقافة ومناهج( 

22أطالس ومعاجم 

40مجلة تعريب الطب

253اإلجمالي 

اإلجمالي الكلي إلصدارات املركز 
منذ تأسيسه

322

ويوضح الجدول التالي عدد الكتب املترجمة واملؤلفة التي أصدرها املركز 
خالل الفترة )2017م ــ2000 م(:
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وقد أصدر املركز )6012140( من الـ )C.D( يبني الشكل التالي  تطور أعداد  
الـ )C.D( من سنة )2017-2000م(.

الزوار  عدد  وكان  اإللكتروني،  موقعه  على  إلكترونية  املركز صفحة  أنشأ  وقد 
يتزايد، ويبني الشكل التالي تطور أعداد الزائرين من )2006-2017م(. 

ات
نو

س
ال

ات
نو

س
ال
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إصدارات املركز

أواًل ــ مجال الترجمة: من أمثلة ما أصدره املركز من الكتب املترجمة ما يلي:

التعّرض األولي ــ الطب الباطني : طب املستشفيات . 1

First Exposure – Internal Medicine Hospital  Medicine :ترجمة كتاب

سنة اإلصدار: 2009م      

 عدد الصفحات: 617 

التشخيص واملعالجة الحالية – األمراض املنقولة جنسيًا. 2

  Current Diagnosis and Treatment - Sexually لكتاب:    ترجمة 
Transmitted  Diseases

سنة اإلصدار : 2010م  

عدد الصفحات: 491

 التشخيص واملعالجة الحالية – الطب الرياضي . 3

Current Diagnosis and Treatment – Sports Medicine  : ترجمة كتاب

سنة اإلصدار: 2011م                   

عدد الصفحات: 592 

ثانيًا ــ املعاجم املتخصصة: أصدر املركز منها على سبيل املثال ما يلي: 

1 .Dictionary of Medical Abbreviations معجم  االختصارات الطبية

سنة اإلصدار: 2003

عدد الصفحات: 340



- 95 - - 94 -

2 .Dictionary Of Psychiatry معجم مصطلحات الطب النفسي

سنة اإلصدار : 2002

عدد الصفحات:232

3 . Dictionary Of Radiology & معجم مصطلحات علم األشعة واألورام
Oncology

سنة اإلصدار: 2003

عدد الصفحات: 765

معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل. 4

 Dictionary  of Orthopedic & Rehabilitation

سنة اإلصدار: 2008م 

عدد الصفحات: 805

معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار . 5

Dictionary Of Optometry And Visual Science

سنة اإلصدار:  2013م

عدد الصفحات: 709

ثالثًا ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية:
بدأ العمل في املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية منذ عام 2000م وصدر أول 
ثمانية  جزء منه في عام 2009م وبلغ عدد األجزاء التي صدرت حتى عام )2017م( 

أجزاء هي: 

حرف ) A ( ويضم )15000( مصطلح. . 1

حرف ) B( ويضم )6000( مصطلح.. 2
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حرف ) C ( ويضم )15000( مصطلح.. 3

حرف )D( ويضم )9000( مصطلح. . 4

حرف ) E ( ويضم )7000( مصطلح. . 5

حرف ) F ( ويضم )7000( مصطلح.. 6

حرف ) G ( ويضم )5000( مصطلح.. 7

حرف ) H ( ويضم )8000( مصطلح.. 8

رابعًا ــ األطالس الطبية :
علــى  منها  نذكر  املصــورة  التعليمية  األطالس  مــن  كبيرًا  عددًا  املركز  أصدر 

سبيل املثال: 

أطلس الهستولوجيا )2004م( .. 1

 Atlas of Histology ترجمة الكتاب

عدد الصفحات 430

أطلس أمراض الفم )2006م(.. 2

 oral Diseases :ترجمة الكتاب

عدد الصفحات : 350

أطلس الوراثيات )2010م(.. 3

  Color Alas of Genet :ترجمة الكتاب

عدد الصفحات : 374

التشريح العصبي نص وأطلس )2007م(.. 4

Neuronnatomy Text and Atlas :ترجمة الكتاب

عدد الصفحات :640 
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أطلس األمراض الجلدية )2010م(.. 5

Color Atlas of Dermatology : ترجمة لكتاب

عدد الصفحات: 444

الدليل امللون – األمراض الجلدية لدى املسنني )2014م(. 6

Skin Diseases in the Elderly :ترجمة الكتاب

عدد الصفحات : 220

خامسًا ــ سلسلة الثقافة الصحية: 
الثقافة  )سلسلة  مسمى  تحت  سلسة  بلغة  بسيطة  كتب  بإصدار  املركز  يقوم 
الصحية( تتناول موضوعات طبية متنوعة يستفيد منها القارئ غير املتخصص، ومن 

أمثل هذه الكتب على سبيل املثال:

التدخني والصحة . 1

عدد الصفحات : 93

األمراض الجلدية في األطفال . 2

عدد الصفحات : 74

صحة البيئة . 3

عدد الصفحات : 119

العقم : أسبابه وعالجه. 4

عدد الصفحات :81

فرط ضغط الدم. 5

عدد الصفحات :75 
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سادسًا ــ مجلة تعريب الطب 
أصدر املركز أول عدد من مجلة »تعريب الطب« عام 1997 م لتكون منبرًا للدعوة 
على  والباحثيني  لألطباء  وتشجيعًا  العربية  الجامعات  في  الطبي  التعليم  تعريب  إلى 
كتابة املقاالت الطبية باللغة العربية، توزع املجلة على وزارات الصحة العربية كافًة، 
وجهات أخرى مثل: عمداء كليات الطب، والصيدلة، ومكتبات كليات الطب، والجمعيات 

الطبية، واألفراد واألطباء املهتمني بالتعريب في الوطن العربي.  

جهات يتعاون معها املركز 
يتعاون املركز مع منظمات وجهات خارجية، وهي على النحو اآلتي : 

 اليونسكو : )حضور اجتماعات وتبادل املعلومات(.. 1

اإليسيسكو : )تعاون ثقافي وندوات(.. 2

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )معاجم(. . 3

منظمة الصحة العاملية )معاجم وكتب(. . 4

صندوق األوبك للتنمية الدولية )األطالس(. . 5

البنك اإلسالمي للتنمية )شبكة الحاسوب(.. 6

مركز تنسيق التعريب )القواميس(.. 7

الهيئة العليا للتعريب في الجزائر )إصدارات(.. 8

الهيئة العليا للتعريب في السودان )إصدارات(.. 9

املنظمة العربية للترجمة )عضوية(. . 10

معوقات التعريب: 
• تدريس اللغة العربية	

ــ قلة العناية باللغة العربية في املدارس. 

ــ البنية والتواصل. 
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ــ منافسة اللغات األجنبية.

ــ إدخال اللهجات في التدريس.

•   الكتاب الجامعي 	

 قلة املراجع العلمية باللغة العربية.

•  املصطلح	

ــ توحيد املصطلح. 

ــ املعاجم والقواميس.

ــ البحث العلمي.

•  الطالب الجامعي 	

ــ قلة املراجع العربية. 

ــ املصطلحات. 

ــ النظرة املتدنية للغة العربية.

ــ تأثير املعلمني.

•  املؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.	

ــ مؤيد ومعارض الستخدام اللغة العربية. 

ــ االدعاء بأن اللغة العربية لغة رأي وليس لغة علم.

• املدرس الجامعي 	

لغة التدريس ــ الترقيات ــ األبحاث.

• املعاجم : قلة توافر املعاجم  )قلة اإلنتاج(. 	

• الجانب االجتماعي: اللغة بني الطبيب واملريض. 	

• الدعم املادي.	

• قوة ومزاحمة اللغات. 	
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االقتراحات
• تدريس بعض املواد الدراسية باللغة العربية في كليات الطب التي تدرِّس باللغة 	

البيئة،  وصحة  النفسية،  والصحة  واإلدارة،  املصطلحات،  )علم  مثل:  األجنبية 
وغيرها(.

• خلق الوعي عند الناس بأهمية الترجمة.	

• ربط أعمال الترجمة والتعريب بالبحث العلمي.	

• تأسيس املزيد من أقسام الترجمة في الجامعات العربية.	

• بالترجمة 	 املختصة  والجهات  والهيئات  والعلمية  اللغوية  املجامع  مع  التنسيق 
والتأليف في اإلقليم العربي لتوحيد الجهود.

• تطوير مناهج اللغة العربية في املدارس والجامعات.	

• تشجيع التخصص في أقسام اللغة العربية بالجامعات.	

• االهتمام بتعلم اللغات األجنبية في املدارس والجامعات، وعلى نحو ال يؤثر سلبًا 	
في تعّلم اللغة األم. 

• رفع مستوى أداء معلمي اللغة العربية.	

• إنشاء أجهزة مركزية إقليمية وعربية تهتم بقضايا األبحاث والترجمة في مجال 	
اللغة.

• تطوير فكرة الترجمة اآللية.	

•  الدعم املادي لهيئات ومؤسسات التعريب والترجمة والتأليف.	
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املُحاِضر/ د . عبد العزيز علي سفر 

اللغــــة والثقافــــــة

بسم هلل الرحمن الرحيم

إن ألية لغة من اللغات عالقة ارتباط بالثقافة، وبخاصة إذا ارتبطت اللغة بثقافة 
أمتها، وبتراثها، وبالعلوم التي نشأت مقرونة بعلمائها واملدارس العلمية التي ارتبطت 

بتلك اللغة، وبثقافتها.

ولو نظرنا إلى لغتنا العربية لرأيناها مصداقًا لهذا األمر، ولرأيناها دلياًل ساطعًا 
على كالمنا هذا، وصلتها بالقرآن الكريم، وبالعلوم التي نشأت مصاحبة لها كعلوم 
التفسير والقراءات القرآنية وعلوم اللغة، كالنحو، والصرف، واملعاجم، والبالغة العربية.

وهناك عدة نقاط ُأريد أن أضعها أمامكم، وهي على النحو اآلتي:

إن من حق أية أمة أن تفخر بتراثها وبماضيها، وأن تحن إليه وتتمسك به، فما . 1
بالك بتراثنا العربي اإلسالمي الذي شمل علومًا شتى أحاطت بحاجة اإلنسان، 
ودرستها دراسة فاحصة متأنية، ووضعت لها حلواًل علمية قائمة على االستقراء 
بها،  إعجابه  وأبدى  أجمع،  العلمية  والدراسة  الشمولي،  والفحص  الدقيق، 
والجغرافيا،  كالتاريخ،  علومًا شتى  ودراستها وشملت  اهتمامها  ومازالت محل 
والهندسة،  والجبر،  والكيمياء،  والطب،  والتراجم،  والفلسفة،  االجتماع،  وعلم 
واملوسيقى، وعلوم اللغة املختلفة، والعلوم املتعلقة بالدين، كاألصول، والتفسير، 

والعقيدة، والسيرة، والفقه، وغيرها.

العروضية  الدائرة  العرب من مثل نظرية  لغويي  وإن كثيرًا مما ورد عند كبار 
حسب  املعجمية  الكلمات  تناول  في  البديعة  والطريقة  الفراهيدي،  أحمد  بن  للخليل 
تدوير الكلمة كما في معجم »تهذيب اللغة » لألزهري مازالت محل اإلعجاب والنظر. 
أضف إلى ذلك نظرية النظم الخالدة للبالغي اللغوي عبد القاهر الجرجاني التي ربط 

بها النحو والبالغة ربطًا عجيبًا كانت من الركائز األساسية لألسلوبيني والحداثيني.
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االنفكاك، . 2 يقبل  ال  تماسكًا  متماسكة  أنها  املختلفة  بفروعها  العربية  اللغة  تمتاز 
بدقائقها  العارفون  إال  يعرفها  ال  وبحكمة  فريدة،  بطريقة  ببعضها  ومشدودة 
النحوية  فالقواعد  وثيقًا،  اتصااًل  الثابتة  بأصولها  مفصلة  وهي  وأسرارها، 
والصرفية واإلمالئية، والبالغية، والصوتية ال يمكن فك ارتباطها عن أصولها بأي 

حال من األحوال.

اللغة العربية لغة متطورة، وتجدد نفسها بنفسها وبجهود علمائها لتواكب العلوم . 3
والثقافات املختلفة، مع األخذ في االعتبار تقوية أصولها وفروعها وتحصينها ضد 
أي تطور مخل بهذه األصول الثابتة، وارتباطها بالقرآن الكريم الذي أعطاها هذه 

امليزة العظيمة.

ونحن مع التطوير، ومن قال إن اللغة العربية جامدة غير متطورة؟ وبنظرة سريعة 
، وخير دليل على  اللغة قد تطورت كثيرًا  املنشورة نرى أن مجاالت  الدراسات  إلى 
ذلك الرسائل العلمية في الجامعات العربية، حيث نرى أن املوضوعات املتناولة في 
البحث والدراسة قد تطورت كثيرًا، وشملت فروع اللغة املختلفة سواء أكان ذلك بطريقة 

التناول الفكري أم بأسلوب الطرح واملناقشة، أم النتائج التي يتم الوصول إليها.

من قال إن املعاجم اللغوية العربية لم تتطور لتواكب الثقافات املختلفة، ومن قال: . 4
إن هذا التطور والتجديد لم يكن محل اهتمام الباحثني من ذوي االختصاص؟ فمن 
أولويات املهام املنوطة بمجامع اللغة العربية في كل من القاهرة ودمشق وبغداد 
وعمان والجزائر هي شمول علم املعاجم برعايتها الفائقة، وكان من آثارها ظهور 
املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقد ُطبع عدة مرات، وُأدخلت عليه 
كثير من التعديالت وبخاصة فيما يتعلق بأمور الحياة اليومية. كما ظهرت معاجم 
تتناول األدوات واملفردات البيئية الخاصة كما نرى في املعجم الوجيز، واملنجد، 

وغيرهما.

ارتباط الدراسات النحوية واللغوية بالقرآن الكريم، هذا االرتباط املقدس جعل هذا . 5
الجانب من أخطر األمور. ونالحظ أن أغلب العلماء الذين تناولوا هذه الدراسات 
القرآن”  “معاني  في  نرى  كما  نحاة،  ُلغويون  األصل  في  هم  القرآنية  اللغوية 
للزجاج،  املنسوب  القرآن«  و»إعراب  سعدة(  بن  )سعيد  هو  األوسط  لألخفش 

و»إعراب القرآن« للنحاس، واملحتسب في القراءات الشاذة » البن جني«.



- 103 - - 102 -

بل إن كثيرًا من كتب التفسير قد اعتمد في تفسيره على النحو واللغة كما نرى 
في تفسير البحر املحيط ألبي حيان األندلسي، وتفسير القرطبي والتبيان للطوسي، 

والدر املصون للسمني الحلبي.

لو نظرنا نظرة متفحصة للتراث اللغوي لرأيناه مرتبطًا باآليات القرآنية ارتباطًا           . 6
لسيبويه وانتهاء بكتب ابن هشام  »الكتاب«  بدءًا من  والتحرر  االنفكاك  يقبل  ال 
األنصاري وابن عقيل، وشّراح األلفية، مرورًا بكتب املبرد، وابن علي الفارسي، 
والزمخشري، بل إن كثيرًا من املسائل الكالمية والفقهية إنما ُتستنبط من التوجيه 

النحوي للمسألة. 

إن العربية  العربية «:  صاحب كتاب »  بوهان فك«  يقول املستشرق األملاني » 
الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العاملي أساسًا لهذه الحقيقة، وهي أنها قد 
قدمت في جميع البلدان العربية وما عداها من األقاليم الداخلة في املحيط اإلسالمي 

رمزًا لغويًا لوحدة عالم اإلسالم في الثقافة واملدنية.

ويقول األستاذ » وليم ره بولك « في تقديمه لكتاب »العربية الفصحى الحديثة« 
لكاتبه »ستتكيفش« ترجمة وتعليق الدكتور محمد حسن عبد العزيز كانت العربية عبر 
أغلب مراحل تاريخ الشرق األوسط هي الواسطة التي حملت رسالة اإلسالم، وعن 
طريقها انتقلت من جيل إلى جيل، واإلسالم كما يقرر القرآن  دين نزل إلى العرب 

بلسانهم. 

ويقول » سنتكيفتش « وقد كان االختبار الحديث للغة العربية من طبيعة مختلفة: 
إن هجوم الحضارة الشامل، والحضارة املتطورة غاية التطور، واملتنوعة غاية التنوع، 
والحضارة الدخيلة لم تترك فرصة حتى تكون عملية االستيعاب بطيئة وطبيعية. إن 
التحدي الشامل كان ينبغي أن ُيقابل باستجابة شاملة، وكانت العربية أحسن حظًا – 
نظريًا على األقل – بتراثها املعجمي، وبحروفها الصرفية الواضحة من حيث االشتقاق 

مهيئة ملحاربة هذا التحديث.

وهذه  الجذور،  متأصلة  عالقة  العربية  واللغة  اإلسالمي  التراث  بني  فالعالقة 
نة قويًة قادرًة على استيعاب الثقافات من أية جهة  العالقة جعلت اللغة العربية محصَّ

كانت. فال خوف عليها من التأثر املهدد لألصول والجذور.
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العربية  اللغة  تحصني  حقيقة   - الحقيقة  هذه  على  لالستدالل  سريعة  وبنظرة 
بالتراث اإلسالمي - نرى أن سيبويه قد أورد في كتابه ما مجموعه " 415 " آية قرآنية، 

وثمانية أحاديث شريفة و)118( بيتًا من الشعر.

بينما أورد ابن هشام في »املغني« ما مجموعه " 1712" آية قرآنية استخدمها           
ابن هشام “2765” مرة، وأورد )78( حديثًا شريفًا، و46 مثاًل وقواًل مأثورًا، و”1119” 

بيتًا، و34 قبيلة وجماعة.

وتدل هذه اإلحصائية على أن الدراسات النحوية والصرفية والصوتية مرتبطة 
بالتراث العربي اإلسالمي ارتباطًا كبيرًا، وكذلك مرتبطة بالقرآن الكريم، وهذا في حد 
ذاته ردٌّ قويٌّ على من يّدعي نسبة النحو إلى غير العرب في أصله. ويدل كذلك على 

أن للنحو شخصيته العربية.

املعاجم العربية قديمًا وحديثًا ودورها املهم في اللغة

مثياًل  له  نرى  قلما  الجانب  هذا  في  غنى  يرى  العربية  املعاجم  لعلم  املتابع  إن 
األمر  حقيقة  في  العربية  فاملعاجم  الكيف،  حيث  من  أم  الكم  حيث  من  أكان  سواًء 
مراجع أساسية ذات صبغة شمولية لعلوم شتى كالنحو والصرف، واألدب، والبالغة، 
واألصوات، والتراجم والتاريخ وغيرها، وذلك لشموليتها وتوسعها في تناول املعلومة 

اللغوية، لذلك فقد ُعدَّت سمًة بارزًة في تراثنا العربي، وهي موضع فخر واعتزاز.

ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن النظام املعمول به في الكشف عن معاني الكلمات 
ينقسم إلى ثالثة أنظمة: 

النظام الهجائي، وعليه أغلب املعاجم اآلن. . 1

نظام القافية ) القاموس املحيط للفيروز آبادي(.. 2

النظام الصوتي: أي جعل أعمق حرف في النطق هو األساس والباب.. 3

وهذا النظام اكتشفه العالم الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو نظام فريد، 
وقد طور هذا النظام بأن نبحث في مقلوبات الكلمة كما في »معجم العني« للخليل، 
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و»تهذيب اللغة« لألزهري، وهي طريقة ذكية تشمل الكلمات بتدويرها املختلف، هذا من 
َن الخليل معجمه عددًا كبيرًا من الكلمات املعرَّبة أخذها  جانب، ومن جانب آخر َضمَّ

اللغويون عنه، وتناقلوها إلى يومنا هذا.

كما وضع مجموعة قواعد ُيعرف بها الكالم العربي عن غيره من مثل: 

ليس في العربية كلمة رباعية، أو خماسية معراة من حروف الذالقة، وهي حروف . 1
سميت بذلك لخفتها وسرعة نطقها، ألن بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها 

من طرف الشفة وهي )ر ، ل، ن ، ف ، ب ، م(.

ال تجتمع القاف والكاف في كلمة عربية، وكذلك ال يجتمع معها حرف )ج( نحو . 2
)جكق(.

ليس في العربية كلمة صدرها ) نر( نونها أصلية نحو )نرجس( و)نرفق( ومعجم . 3
العني هو نموذج للمعاجم العربية، وتطرقنا إليه بوصفه أول معجم عربي وصل 

إلينا، وهو يسير على النظام الصوتي الذي ابتكره الخليل بنفسه. 

نرى  العربية  املجامع  ودور  املعاصرين،  اللغويني  جهود  إلى  سريعة  وبنظرة 
بوضوح الجهد العلمي املبذول في هذا االتجاه وإن لم نصل إلى حد املوروث، لكن 
هناك جهود ُبذلت على مستوى املجامع العربية، كما نرى في »املعجم الوسيط« الذي 
أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أو على مستوى األفراد كما نرى في »املجد« 

لصبحي حمودي وآخرين، واملكنز الكبير للمرحوم األستاذ الدكتور أحمد مختار.

إلى  الدعوة  في  يترددوا  لم  املحدثني  أن  إليها  اإلشارة  ينبغي  التي  واملالحظة 
االشتقاق والتوسع فيه، واإلفادة من جميع طرائقه وضروبه، واملبدأ الذي يحكم عمل 
املجمع في هذا املجال هو أن ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب، وهناك 

قضايا اشتقاق كثيرة ناقشها مجمع القاهرة أذكر جزءًا منها

اسم اآللة : محاضر دور االنعقاد األول / ص 371 مجموعة القرارات العلمية / . 1
ص 167.

اسم املكان : مجموعة القرارات العلمية / ص 58 وانظر الكتاب لسيبوبة ح 4 / . 2
94 ط هارون. 
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املوقد التاء باسم املكان: مجموعة القرارات العلمية / ص 57.. 3

اشتقاق اسم املكان من الثالثي سيبوية 2/248.. 4

الصيغ الدالة على التكبيرة واملبالغة انظر 4/84 وشرح الشافية 1/ 167.. 5

وخالصة الكالم أن اللغة العربية لغة جميلة متطورة قابلة الحتواء الثقافات، لها 
أصول متجذرة  ال خوف عليها من العوملة، وال خوف عليها من التغيير، وقد بينا ذلك 

خالل هذه الورقة البحثية املقدمة إلى مؤتمركم املوقر.
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املُحاِضر/ د . إبراهيم عبد الحميد الصياد  

املصطلح الطبي بني النظرية والتطبيق

أواًل ــ ماذا ُيقصد باملصطلح الطبي؟
االتفاق أي ما اصطلح عليه،  ويعني:  املصطلح لغة: مصدر للفعل )اصطلح( 
أما اصطالحًا: فقد منحه املتخصصون تعريفًا دقيقًا. يقول الجرجاني عن املصطلح: 
إنه “عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقله عن موضعه األول«. وبذلك 
تكون الجماعة هي التي تحدد املصطلح وتضعه في سياقه. يقول فليبر: إن املصطلح 

هو الرمز اللغوي ملفهوم واحد. 

العبارة  أو  الكلمة  فهو:  كوبكي  قدمه  الذي  للمصطلح  األوروبي  التعريف  أما 
االصطالحية التي استقرَّ معناها وُحدِّد استخدامها في وضوح.

ثانيًا ــ أهمية املصطلح الطبي
هو ضرورة لدراسة الطب وبما أن الطالب يدرس باللغة العربية عادة في املرحلة 
قبل الجامعية فإنه يواجه ألفاظًا غريبة عليه في املناهج الطبية. والترجمة هي نقل نص 
من لغة إلى أخرى )سواًء أكان النص كلمة، أو جملة( من أجل قارئ جديد، واملصطلح 
في اللغة اإلغريقية يحمل جذورًا ولواصق تكون غريبة على القارئ العربي. والبد أن 

يكون لفظ املصطلح موضحًا للمفهوم العلمي للكلمة.

د املصطلحات الطبية؟ ثالثًا ــ ملاذا ُتَوحَّ
فإن  لذلك  الطبية؛  املصطلحات  في  ساريًا  مازال  اإلغريقية  اللغة  تأثير  أن  بما 
وضع املصطلح العربي يعتمد على علم تأصيل الكلمات )اإليتيمولوجيا( ملعرفة معاني 

الجذور اإلغريقية واللواصق امللحقة بالكلمات.

فالنواة أو الجذور هي األصل في الكلمة املفردة الخالية من الزوائد، واللواصق 
هي حروف ُتضاف إلى الجذور لتغيير املعنى، وهي ثالث:
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السوابق: وهي لواصق تضاف خلف الجذر.. 1

اللواحق: وهي لواصق تقع بعد الجذر.. 2

الحشو: وتلصق في املفردات بني حروف الجذر.. 3

واألساليب املستخدمة في وضع مصطلح عربي لكلمة أجنبية تعتمد على ما يأتي:

الترجمة - االشتقاق - املجاز- النحت - التركيب املزجي والتعريب باالفتراض، 
وبما أن الترجمة هي عملية تفكيك رموز لغة أجنبية ونقلها إلى العربية مع االلتزام بنقل 
املعنى واملحافظة على سالمة التركيب وقواعد اللغة وضروب الفصاحة والبالغة، فإن 
هناك اختالفاٍت كثيرًة حدثت في وضع املصطلح الطبي بني البلدان العربية، حيث إن 

ترجمة املصطلح تنقسم إلى نوعني:

الترجمة املباشرة أي: النقل الحرفي املطابق لألصل األجنبي مثل البنكرياس.. 1

الترجمة الداللية، وذلك في حالة تعذر إيجاد اللفظ الدال مباشرة على املقصود . 2
في املصطلح الطبي األجنبي.

أما النحت فهو  إلصاق كلمة بأخرى مثل : ) برمائي (.

رابعًا ــ وضع املصطلح وتطويره

قامت املجامع اللغوية على وضع املصطلحات، وكانت نشأة تلك املجامع كاآلتي:

مجمع دمشق 1919م.. 1

مجمع القاهرة وهو مجمع عاملي ال يتقيد بجنسية، أو دين بل يشترط الكفاءة فقط، . 2
وقد بدأ عمله عام 1934م.

مجمع بغداد 1948م، وقد كان اهتمامه مع مجمع القاهرة باملصطلحات العلمية.. 3

وكان . 4 الجامعية  العلمية  الكتب  بترجمة  اهتم  وقد  1972م،  األردني  اللغة  مجمع 
تعريب الطب من أولويات كل هذه املجامع عمومًا.
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مكتب تنسيق التعريب في املغرب وجاء إنشاؤه نتيجة لتضارب املصطلحات التي . 5
في  التعريب  واقع  من  شيئًا  يغير  لم  أنه  رأيي  وفي  املختلفة.  املجامع  وضعتها 
بلد على حدة، حيث تمسك كل مجمع بما وضعه من مصطلحات، وأصبح  كل 
االغتراب اللغوي ليس فقط بني دول املشرق العربي واملغرب العربي في األلفاظ 
واللهجات، بل حتى في دول املشرق كان هناك اختالف واضح بني ما جرى عليه 
تدريس الطب في دمشق، وما هو قائم في مصر والعراق وهي الدول التي بدأت 

تدريس الطب في وقت مبكر. 

يقول الدكتور علي القاسمي: إنه يستطيع أن يقطع بوحدة األمة الفكرية والسياسية 
من وحدة مصطلحاتها اللغوية، وليس غريبًا أن يكون أول الداعني لتوحيد املصطلح 
هو املستشرق اإليطالي نيلنو في الثالثينيات من القرن العشرين، حيث كان عضوًا 
في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الجلسة الحادية عشرة من دورة املجمع األولى، 
الثانية  وأيده في ذلك الشاعر علي الجارم. وفي الجلسة الحادية عشرة من الدورة 
قرر املجلس أنه يجب أن ُيقتصر في االصطالحات العلمية والفنية والصناعية على 
اسم واحد خاص لكل معنى. وقد دعا الشيخ محمد الخضر حسني شيخ األزهر في 
إلى اللجوء إلى تراث  بحثه “طرق وضع املصطلحات وتوحيدها في البالد العربية” 
العرب في توحيد املصطلحات الطبية، وضرب مثاًل بمصطلح )الذرب( الذي يدل على 
فساد الجرح أو املرض الذي ال يبرأ، وفي رأيي أن املصطلح التراثي ال يجب أن يكون 
مهجورًا بني العامة، بل متداواًل بدرجة مقبولة. أما األمير مصطفى الشهابي فقد وضع 
إلى كثرة من يتصدون  إن االختالف في املصطلح يعود  يده على الجرح حني قال: 
لوضعه ولكل منهم دوافع تختلف عن غيره، بحيث يصعب أن يصلوا إلى نتيجة واحدة. 
العظام،  القاهرة محمد كامل حسني أستاذ  النتيجة عضوا مجمع  لهذه  وقد توصل 
وأحمد عّمار أستاذ أمراض النساء، وعميد كلية الطب، حيث ذكرا أن مصطلحات اللغة 
العربية لغوية وليست علمية ودعيا املجمع إلى التوقف عن إصدار قرارات ملصطلحات 

جديدة غير قابلة للحياة.

ويمكن تلخيص أسباب مشكلة املصطلح فيما يلي:

َتَعدُّد اللغات األجنبية التي نستقي منها مصطلحاتنا العلمية.. 1

َتَعدُّد الجهات التي تضع املصطلح العلمي. . 2
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أسباب لغوية كالترادف، واالشتراك اللفظي سواء أكان ذلك في لغة املصدر، أو . 3
في اللغة العربية.

إغفال التراث العربي في أثناء وضع املصطلحات الحديثة.. 4

تعدد املنهجيات املتبعة في وضع املصطلحات.. 5

الرغبة في الفردية والظهور بداًل من العمل الجماعي ونكران الذات.. 6

خامسًا ــ مجهودات التوحيد

عليها  صادقت  متخصصة  ُموحدة  معاجم  التعريب  تنسيق  مكتب  عن  صدر 
مؤتمرات التعريب املنعقدة في دول متعددة، ومع املجهود املخلص املبذول في إصدارها 
بعيدًا عن األنانية والتشتت، إال أنها بقيت حبيسة األدراج وتتغلب عليها املصطلحات 
الرباط  في  التعريب  تنسيق  مكتب  أن  مع  الناس،  ذاكرة  في  واستقرت  التي شاعت 
بالقاهرة أصدر ستَة  العربية  اللغة  ومجمع  موحدًا،  أصدر خمسًة وعشرين معجمًا 

عشَر معجمًا موحدًا.

إن وضع املصطلح ال يقوم به إال املتخصصون من خالل أبحاثهم العلمية، حيث 
ُيخلق املصطلح نتيجة الحاجة إليه في أثناء البحث فيكون رمزًا للمسمى يساعد على 
فهمه. فإذا توقف البحث واإلبداع في أمة فإن هذا يعني توقف خلق املصطلحات، وقد 
ُتقترض املصطلحات من لغات أخرى، ومن هنا قام كل بلد عربي بوضع مصطلحه، أما 
توحيد املصطلح فسيكون رهنًا بقبوله  وتداوله بني الناس وفي وسائل اإلعالم، والكتب، 
وُيستبقى املصطلح املوحد بقانون البقاء لألقوى واألنسب، وتوحيد املصطلح رهن بما 

يكتبه العرب بلغتهم. وعلى ذلك فإن واضع املصطلح البد أن يتوفر فيه:

أن يكون متمكنًا من التخصص الذي ينتمي إليه املصطلح.. 1

أن يكون متقنًا لقواعد لغته األم، إضافًة إلى لغة مصدر املصطلح، وإذا لم يتوفر . 2
لواضع املصطلح إتقان لغتني فضاًل عن التخصص العلمي، فإن ذلك يؤدي إلى 

تفشي املصطلحات املغلوطة.
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تعريب  فعدم  للعلوم،  الشامل  التعريب  بعملية  رهن  االصطالح  عملية  ونجاح 
التعليم العالي يدفع الطالب واألستاذ الستخدام اللفظ األجنبي. إنَّ تخلفنا في نشر 
اليونســكو:  لجنـــة  قالت  وكما  بلغتنا،  وليس  كعرب،  بنا  يتعلق  العلمية  املصطلحات 
)إنه ال عائق يعوق لغة معينة لتعبر عن الحضارة الحديثة، فإذا كانت اللغة قادرة على 
أن تكـون أداة للتعليــم العالي، فإنـه ينبغـي استخدامها لهــذا الغـرض بعـد وضـع 

املصطلحات العلمية(.
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املُحاِضرة/ د . وفاء سالم الياسني

تأثير اللغة األجنبية في اللغة األم لدى طالب املرحلة االبتدائية

كوسيلة  اللغة  بتعلُّم  صغره  منذ  اإلنسان  يبدأ   .. الرحيم  الرحمن  هلل  بسم 
للتواصل مع اآلخرين من حوله، وبعد ذلك يتعلم أن هذه اللغة هي الوسيلة األساسية 
في تعّلم العلوم املختلفة. وعليه يؤكد علم اللغة االجتماعي أن اللغة هي الرابط القوي 
بني أفراد املجتمع الواحد، كونها تعبر عن حياتهم املشتركة من جانب، وتسهم في 
توطيد العالقات االجتماعية األخرى من جانب آخر، إضافة إلى تنمية أسس العالقات 
 : هي  الرئيسية  اللغة  وظائف  إحدى  أن  االجتماعي  اللغة  علم  يقرر  وبهذا  املختلفة، 
بينت  كما  الثقافات«.  تحقيق الترابط بني أجيال املجتمع الواحد عن طريق تبادل   «
الدراسات املتخصصة في تعلم اللغات األجنبية أن تعّلم أكثر من لغة واحدة ليس من 
املتصلة بحضارات  اللغات  األجنبية، خاصة  اللغات  تعلم  أدبيات  الجيدة في  األمور 

الشعوب املعاصرة لها بغية نقل املعارف والعلوم واالستفادة من اآلخرين.

مفاهيم أساسية 
اللغة األم: هي اللغة التي ينطق بها املتحدثون األصليون لها. 

اللغة األجنبية : هي اللغة التي ليس لها استخدام حقيقي واضح في الدولة 
التي يعيش فيها املتعلم. وعليه ُتَعدُّ اللغة اإلنجليزية لغة أجنبية بالنسبة للمتعلمني في 
دولة الكويت، حيث إنها ُتستخدم فقط داخل الفصول الدراسية، وليست لغة التعامالت 

الرسمية في الدولة. 

بدايات تعليم اللغة اإلنجليزية في املرحلة االبتدائية بدولة الكويت

اتخــذت وزارة التربيـــة فـــي عام 1993م قـــرارًا ببدء تعليـــم اللغة اإلنجليزية منــذ 
الصف األول االبتدائـي فـي مدارس التعليــم العام. وقد كانت الوزارة في ذلك الوقت 
حريصــة علــى تطبيقه بأسرع وقت، ولم يكن لديها الوقت الكافي لدراسة أساليب تطبيق 
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هــذا االتجــاه؛ لذا فقد تبنــت فـــي املرحلـــة األولى الســـياسة التعليمــية اإلماراتيــة 
Emir� اإلنجليزيـــة لإلمـــارات(  لدرجــة استخدام الكتاب املدرسي نفســـه املســـمى
ates for English( يبدأ تعليم اللغة اإلنجليزية منــذ الصــف األول االبتدائـي بواقـــع 

التعليم  فـــإن أسلوب  اإلمارات،  الوضع  في دولة  أربـع حصص أسبوعية. وكما هو 
)The Communicative Ap� بـ عامليًا  ُيعرف  الذي  التواصلي  األسلوب  هو   املتبع 

بالدقة  االهتمام  دون  التواصل  أثناء  في  الرسالة  إيصال  على  يركز  الذي   proach(
اللغوية، أي أن الهدف من تعليم اللغة اإلنجليزية في الصف األول االبتدائي هو التواصل 
مع اآلخرين، ومن ثم، فاالهتمام ينصب على مهارتي االستماع والتحدث مع قليل من 
التركيز على تعّلم بعض القواعد النحوية التي تساعد في التواصل. بعد ذلك تم تأليف 
 )Fun With English( كتاب خاص بوزارة التربية في دولة الكويت وهــو ما ُيعرف بـ
الذي تم تطويره أكثــر مــن مـــرة ليواكب تطـورات تعليـم اللغــة وتالفـــي النواقـــص فيه 

.)Modified Fun With  English( :ليصبــح

أثر اللغة األجنبية في تعلَّم اللغة األم في املرحلة االبتدائية

أواًل ــ الجانب السلبي

عدة  في  تكمن  التي  األجنبية  اللغة  تعلُّم  إلى خطورة  الباحثني  من  عديد  أشار 
2006م(.وحدوث  )القاسمي،  اللغوي  والتداخل  اللغوية،  االزدواجية  منها  جوانب 

مخاطر على املستوى الثقافي والقيمي للمعلمني.

التداخل اللغوي. 1

تشير الدراسات اللغوية إلى أن لغة األطفال قد تتأثر باللغة األجنبية، ومن ثم 
إبدال عنصر من  يحدث ما ُيعرف بالتداخل اللغوي، وُيعرَّف التداخل اللغوي بأنه : 
إلى  لغة  انتقال عناصر من  أو  الثانية،  اللغة  بعنصر من عناصر  األم  اللغة  عناصر 

أخرى وتأثيرها في مستوى أو أكثر من مستويات اللغة املنقول إليها.



- 113 - - 112 -

مخاطر على املستوى الثقافي والقيمي والُخلقي. 2

تشير األدبيات إلى أن األمر ال يخلو من خطورة على املستوى الثقافي، إضافة 
إلى املستوى اللغوي الذي يؤثر بال أدنى شك في املستوى الخلقي والسلوكي من تعلُّم 
لغة بعيدة عن الدين والثقافة، ومعروف لدى املختصني في تعليم اللغة اإلنجليزية أن 
اللغة األولى، أي اللغة التي يتحدثها الفرد واملجتمع وُيعبَّر عنها باللغة األم ال يكتمل 
اكتسابها قبل سن السابعة ،وخرج املتخصصون في الثنائية اللغوية بنظريات شتى 
مجملها أن تعّلم لغتني أو أكثر في سن الطفولة يؤثر سلبًا وبشكل كبير في إتقان إحدى 

هذه اللغات.

السلبيات  من  عددًا   - اللغوية  الثنائية  في  متخصصة  ويلبرج-  ليندا  وأوردت 
العديدة التي تشكل عائقًا في اإلبداع اللغوي عند الطفل ثنائي اللغة في دراستها التي 
أجرتها على مواطنني عرب مقيمني في الواليات املتحدة األمريكية، وهذا األمر ليس 

مكتشفًا حديثًا، بل قد أوردت كتب األولني خطورة تعّلم اللغات األجنبية في الصغر.

التأثير السلبي لتعلَّم اللغة األجنبية في املرحلة االبتدائية

اللغة  تعليم  أن  1991م(  الشخيبي  1989م،  )الشمري  الباحثني  بعض  يرى 
اإلنجليزية في املرحلة االبتدائية أمر خطير ال يمكن قبوله، ويقدمون جملة من الحجج، 

منها:

يجب تعليم اللغة العربية وحدها في املرحلة االبتدائية؛ ألنها مرحلة بناء الهوية . 1
والشخصية.

عندما يكون االهتمام باللغة اإلنجليزية على حساب اللغة العربية، وذلك يؤدي إلى . 2
إضعافها.

قد تؤثر الثقافة اإلنجليزية سلبًا في القيم األخالقية واالجتماعية.. 3

قد يتشبث التلميذ بثقافة اللغة اإلنجليزية.. 4

قد يميل التالميذ إلى اللغة اإلنجليزية، ملا يمتاز به تدريسها من أساليب العرض . 5
وتقنيات التعليم.
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ثانيًا ــ الجانب اإليجابي

ُيَعدُّ كمنز )Cummins( من  أشهر علماء اللغة في مجال علم اللغة التطبيقي في 
العصر الحديث الذي بحث في تأثير تعّلم اللغات الثانية في اللغة األم. وقدم في عام 
2005م دراسات عديدة في مجال التأثير اللغوي من تعلُّم اللغات األجنبية في تعّلم 
اللغة األم، حيث أوضح أن هذا التأثير قد ال يذكر في حال االهتمام بجانبني مهمني 

هما )العتبة اللغوية، التبادل التطوري(.

)Threshold(  االتجاه األول: العتبة اللغوية

وتشير إلى أن املستوى الذي يبلغه التلميذ في اللغة األم هو الذي يحدد فيما 
إذا كان التلميذ سيواجه صعوبات، أو يجني فوائد إدراكية من جّراء تعلُّمه للغة ثانية. 
أي أن التلميذ يجب أن يصل إلى درجة معينة من إتقان لغته األم قبل أن يستطيع أن 
يجني فوائد من تعلم اللغة الثانية. ال ُيقصد هنا اإلتقان التام للِّغة األم، بل ما يسمى 
بـ )عتبة إتقان اللغة األم(، أي أن يصل التلميذ إلى بداية الطريق الصحيح في تعّلمه 
للغته األولى. والطفل عادة ما تكتمل قدرته في السيطرة التامة على تراكيب اللغة األم 
مع بلوغه العام الرابع، ومع نهاية العام الخامس تكون قدراته املعجمية مكتملة. وفي 
حال تعليم الطفل لغة ثانية قبل حصوله على العتبة اللغوية في الوقت نفسه سيؤدي 
ذلك إلى ما يسمى بالثنائية  املتناقصة )Bilingualism Subtractive(، أي أن الطفل 
سوف يتعلم اللغة الثانية وتبدأ لغته األم بالتناقص التدريجي حتى تختفي، والثنائية 
اللغوية املتناقصة ال تحدث إال في حاالت نادرة ومع األقليات العرقية التي تعيش في 

بالد تتحدث بلغات مختلفة عن لغات بالدهم التي هاجروا منها.

وبالنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية في دولة الكويت، فإنهم يختلفون عن تالميذ 
في  فالتالميذ  اللغوي.  والتناقص  اللغوية  بالعتبة  يتعلق  فيما  املهاجرين  أو  األقليات 
الكويت يَتلقَّْون تعليمهم في الصف بلغتهم األم )العربية( في غير مادة اللغة اإلنجليزية 
اللغة  يتكلم  البيت  العربية(، وفي  اللغة  تعليمه اإلنجليزية من خالل  يتم  لم  )هذا إذا 
العربية، وفي املدرسة يتم التحدث باللغة العربية في أوقات الفراغ، ومن ثم فال مجال 
لحدوث الثنائية اللغوية املتناقصة أبدًا، حتى مع افتراض بدء تعّلم اللغة الثانية في 

سن مبكرة  . 



- 115 - - 114 -

إلى  اللغة األم  اللغوية في اكتساب  العتبة  نظرية   )Cummins( ثم وسع كمنز 
اكتساب اللغة الثانية، حيث زعم أن املتعلمِّ يجب أن يصل إلى مستوى معني في إتقانه 
املتعّلم  مهارات  في  بالظهور  الثانية  اللغات  تعلُّم  تأثيرات  تبدأ  أن  قبل  الثانية  للغته 
Cummins(. بمعنى   2002( واألكاديمية  واللغوية  اإلدراكية  املهارات  مثل  املختلفة: 
التعّلم بل  بداية  اللغات األخرى في  لتعلم  السلبية  أو  آخر لن تظهر اآلثار اإليجابية 
يحتاج للوصول إلى مرحلة إتقان اللغة الثانية )تجاوز العتبة اللغوية الحرجة(. وبعد 
األقل  على  الثانية  اللغة  تعّلم  من  عامني  أو  عام  بعد  أي  املرحلة،  هذه  إلى  الوصول 
بالظهور.  اآلثار  تبدأ  يوميًا  أربع ساعات  بمعدل  أي  مكثفة،  يكون بصورة  أن  يمكن 
)Swain & Lapkin 1982( على ذلك بنتائج دراسة )Cummins( وقد دلل كمنز
التي أثبتت أن الطالب الذين بلغوا مستوًى جيدًا )أي: مرحلة العتبة اللغوية( من إتقان 
اللغة الفرنسية كلغة ثانية تفوقوا في اختبارات الذكاء )IQ( على زمالئهم في نفس 
الصفوف الذين لم يبلغوا الحدَّ املطلوب في إتقان اللغة الفرنسية. أي أن تأثير اللغة 

الفرنسية كلغة ثانية لم يظهر إال عند الطالب الذين أتقنوها.  

االتجاه الثاني: نظرية التبادل التطوري

i)Hypothesis Interdepend�  وتتمثل مضامني اتجاه نظرية التبادل التطوري
اللغة األم وإتقان  إتقان  ence Developmental(i في أن هناك عالقًة مهمًة ما بني 
اللغة الثانية. أي أن إتقان اللغة األم يساعد على إتقان اللغة الثانية، وأن إتقان اللغة 
 )Cummins( الثانية يســاعد على تطوير املهارات اللغوية في اللغـة األم. ويعبر كمنـز
عن هذا التبادل والتأثير والتأثر ما بني اللغة األم واللغة الثانية، أن ذلك يمكن أن 
يحدث من خــالل تعليم اللغة الثانية بشرط توفير تعّرض كاف للُّغة األم، وكذلك 
)أي:   )Bilingualism Additive( املتزايدة  اللغوية  الثنائية  إلى  يؤدي  العكس 
وجود اللغتني  أو أكثر( جنبًا إلى جنب ، وهو عكس ما يحدث في الثنائية اللغوية 

.)Bilingualism Subtractive( املتناقصة
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موقف املؤيدين من تعليم اللغة األجنبية في املرحلة االبتدائية  
الذين يرون أن تعلُّم اللغة األجنبية يجب أن يبدأ منذ الصغر )الرشيد 1994م، 
ومندورة 1994م(، وينادون بأن ُتدرَّس في املرحلة االبتدائية، وربما قبلها مثل الروضة 

والتمهيدي، يقدمون جملة من األسباب لرأيهم، منها:

يتم إتقان اللغات في سن مبكرة.. 1

يتم تعلم أية لغة بشكل أسرع في سن مبكرة.. 2

ُتَعدُّ السن املبكرة هي السن الطبيعية الكتساب اللغات.. 3

اللغة مهارة تتعلم في وقت محدد وليست قواعد تحفظ في سن متقدم.. 4

تشير بعض الدراسات  إلى أن تعليم اللغة اإلنجليزية في مرحلة متقدمة لم ينجح.. 5

ُتعلِّم عديٌد من الدول اللغات األجنبية في سن مبكرة.. 6

أصبحت اللغة اإلنجليزية وسيلًة إلى دخول عصر العلم والتقنية.. 7

للغِة اإلنجليزيِة دوٌر في تنمية ثقافة املواطن منذ الصغر.. 8

أصبح تعلُّم اللغة اإلنجليزية مطلبًا حضاريًا.. 9

ويكونون . 10 العوملة  عصر  في  املتعلمني  مشاركة  في  اإلنجليزية  اللغة  تعلُّم  يساهم 
جزءًا منه.

مناهج وطرق تعليم اللغة اإلنجليزية تؤدي إلى تطوير مناهج تعليم اللغة العربية.. 11

يستفيد معلم العربية من األساليب املتطورة في تعليم اللغة اإلنجليزية.. 12

الدراسات في هذا املجال 
مكاسب  هناك  أن   Freudenstein )1991(i فرويدنستاين  األملاني  املفكر  ذكر 
ثقافيًة متعددًة لتعلُّم لغات ثانية أهمها أن متعلم اللغة الثانية يتعرف ثقافاٍت تختلف 
إنسانًا  والشخصية، بحيث يصبح  الثقافية  تفّتح مداركه  إلى  يؤدي  ثقافته، مما  عن 
أكثر مرونة من أولئك الذين ال يتحدثون سوى لغة واحدة، حيث يرى أن متعلم اللغة 
عــن  بعيــدًا  يجعله  ممـا  األخرى؛  الثقافات  لتقّبل  كبيرة  برحابة صدر  يتمتع  الثانية 
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التطرف الفكري والعدواني ضد األجناس والثقافات األخرى، ويقود هذا في النهاية 
إلى عالقات فضلى بني الشعوب ذات الثقافات املختلفة فيصبح العالم مكانًا أفضل 

للعيش بسالم.

باللغة  التعليم  أثر  بدراسة   )Harley et al(  )1986 )م  وآخرون  هارلي  وقام 
التطور  بدراسة  قاموا  حيث  األم،  اإلنجليزية  اللغة  في  مهارات  في  املبكر  الفرنسية 
Ot�(  اللغوي في اللغة اإلنجليزية األم عند مجموعتني مــن الطــالب في مدينتــي أوتاوا
tawa( وتورنتو )Toronto( تلقوا تعليمهم في كندا. ضمت املجموعة األولى الطالب 

الثاني  الصف  وحتى  األطفال  رياض  منذ  الفرنسية  اللغة  الثانية  لغتهم  كانت  الذين 
االبتدائي، فيما ضمت املجموعة الثانية الطالب الدارسني باللغة اإلنجليزية األم. لقد 
في  عديدًة  اختباراٍت  الطالب  فيها  اختبر  سنوات،  ست  مدى  على  الدراسة  امتدت 
مهارات اللغة اإلنجليزية األم للمجموعة الثانية حتى بينت النتائج تفوقًا ملحوظًا للصف 
إلى تفوق  بدأ حتى تحول  الواحدة(  اللغة  )لذوي  التفوق  الثالث االبتدائي، لكن هذا 
ملحوظ بالتالشي بعد الصف الثالث وتدريجي للمجموعة األولى في الصفوف الرابع 
والخامس والسادس )أي ملن لديهم لغتني( حتى أنهم حققوا نتائج عالية في اختبارات 
القدرات القياسية )MAT( و)CTBS( في مهارات القراءة والنحو والترقيم واملفردات. 

لقد استنتج الباحثون أن نتائج دراستهم تدعم نظرية التبادل التطوري بني اللغات.

العالقـة  بعمل بحث عن  )1992م(  الباحثان نصر وصمادي  قام  وفي األردن، 
بني تعليم اإلنجليزية والعربية، ولكن من حيث مدى تأثير أسلوب تدريس العربية في 
تعلُّم اإلنجليزية. وكانت عينتهما من تالميذ الصف الخامس االبتدائي. فبينت الدراسـة 
أن التقدم في املهارات اللسانية في العربية يؤدي إلى تطور ذاتي عند التالميـذ فـي 
اللغة اإلنجليزية. وبهذا نستنتج من الدراسات العلمية املوثقة، وما هو قائم في جميـع 
دول العـالم املتقدم ضرورة تدريس اللغة اإلنجليزية في املرحلة االبتدائية مـن تعليمنـا 
الذهنية ومهاراتهم  الطالب  العـام. أهمية ذلك من عدة جوانب، ومنها تطوير قدرات 
اللغوية ليس في اللغة األجنبية فحسب، ولكن في اللغة العربية أيضًا. ولتمكينهم من 
التواصـل مع اآلخرين واالطالع على أحدث ما ُأنجز في املجاالت املعرفية والعلمية 
واستخدام التقنيات املعاصرة واالستفادة منها كالشبكة العاملية »اإلنترنت« واألجهزة 

اإللكترونيـة األخرى كالحاسبات. 
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دراسات في مجال تعليم اللغة اإلنجليزية في دولة الكويت
في   األجنبية  اللغة  تأثير  مدى  مطول  بحث  في  )1994م(  الرشيد  استعرض 
اللغة األم سواًء أكان ذلك في الدول الغربية أم في العالم العربي. وذكـر الدراسـات 
املؤيدة واملعارضة، وخلص إلى القول بأن نجاح تعّلم اللغة األجنبية يعتمد على عـدة 
عوامل تربوية كوجود برنامج متقدم لتدريس اللغة األجنبية والتعليم بشكل عام. وقـد 
الخاصـة  املدارس  في  األمور  وأولياء  واملعلمات  املعلمني  على  استبانة  الباحث  وزع 
االبتـدائي  األول  الـصف  منـذ  الكويـت  دولة  في  اإلنجليزية  تدرس  التي  والحكومية 
الستطالع آرائهم حول تدريس اللغة اإلنجليزية. وقد بينت النتائج أنه ليس هناك فروق 
ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من أفراد العينة فـي التوجـه العـام، إال أن 
اإلناث أكثر رفضًا ملقولة إن هناك تأثيرًا ثقافيًا واجتماعيًا سلبيني في التالميذ. ولـم 
تكن هناك فروق دالة بني أولياء أمور التالميذ في املدارس األهلية والحكومية، كمـا لم 
يكن هناك فروق دالة بني مدرسي املدارس األهلية واملدارس الحكومية. ولم يكـن هناك 
فروق أيضًا في إجابات معلمي اللغة اإلنجليزية واللغة العربية. وال فروق بـني املعلمني 

وأولياء األمور. وخلص البحث إلى استنتاجات منها

ــ أن تعلُّم اللغة اإلنجليزية ال يؤثر سلبًا في تعلُّم العربية.

اللغة اإلنجليزية ال يؤدي إلى إكساب التالميذ عادات وقيمًا ال تتفق مـع  ــ أن تعلُّم 
عاداتهم وقيمهم. 

ــ إنها ال تسبب اغتراب الشباب وال تؤثر سلبًا في التفاعل االجتماعي داخل املجتمع.

فقد استطلعت آراء املعلمني واملوجهني واإلداريـني حـول  أما طارش )1995م( 
تدريس اللغة اإلنجليزية في املرحلة االبتدائية بدولة الكويت. وبينت النتائج رضى أفراد 
هناك  وأن  الكويت،  في  وبرنامجها  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  عملية  سير  على  العينة 
فائدة من البرنامج املذكور في جميع املهارات اللسانية كالتواصل الـشفهي والفهـم 

واالستيعاب والقراءة والكتابة. وأن تدريس اإلنجليزية يثري ثقافة التلميذ.

اللغة  مادة  إدخال  أثر  بدراسة  )1998م(  واملطـوع  عيـسى  من  كلُّ  قام  كما 
اإلنجليزيـة فـي التعليم االبتدائي في الكويت، إذ وجـد بعـد قيامهمـا باستقصاء آثار 
إدخال اإلنجليزية على تدريس اللغة العربية، وذلـك بمقارنـة نتـائج التالميذ في الصف 
اللغة  بتوزيع استبانة على مدرسي  قاما  اإلنجليزية وبعدها، كما  إدخال  قبل  الثاني 
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العربية الستطالع آرائهم: ولقد وجد الباحثان أن مستوى التالميـذ فـي اللغة العربية 
أن مستوى  وجـدا  بينما  الثاني،  الصف  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  بإدخال  يتأثر  لم 
التالميذ في الصف األول أفضل في اللغة العربية بعد إدخـال مـادة اللغـة اإلنجليزية 

من التالميذ الذين لم يدرسوا اإلنجليزية في العام السابق.  

السن املناسب لتعلُّم اللغة األجنبية
بشكل عام تشير عديد من الدراسات إلى أن هناك تأثيرًا لعامل السن في تعلُّم 
اللغات األجنبية، حيث تزيد قدرة االكتساب اللغوي السليم والسريع مع صغر السن، 
وتناقص تلك القدرة مع التقدم في العمر؛ لذا فالبدء بتعليم اللغات األجنبية في مرحلة 
بدأت عديد من  األوروبية  الدول  ففي  األخيرة.  العقود  في  به  االهتمام  يتزايد  مبكرة 
الدول )اليونان، والبرتغال، وأسبانيا، وأملانيا، والنرويج، وفنلندا، وكرواتيا، وبلغاريا، 
إدخال تعليم اللغة كهدف أساسي في التعليم االبتدائي قد يمتد  والنمسا، وغيرها( 

.)Scovel ،لتعليم ثالث لغات في تلك املرحلة )1988م

مقترحـــات لتحســـني تعلُّــم اللغـــات فـــي املرحلـــة االبتدائيـــة
 بدولة الكويت

واللغات  العربية  للِّغة  تعلُّمهم  في  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  تميز  نضمن  حتى 
األجنبية األخرى نحتاج أن نهتم ونركز على طبيعة املتعلمني الصغار وخصائصهم التي 
تميزهم عن بقية تالميذ املراحل التعليمية املتقدمة، وهي الحركة، وحب االستكشاف، 
والتجربة، واملمارسة، والتطبيق. وعليه فإن املناهج الدراسية للُّغات كافة يجب أن تهتم 
بذلك من حيث إدخال التعلُّم باللعب، واالكتشاف، وتمثيل األدوار، والقصة املسموعة 
ال  حتى  فعليًا  اللغات  ممارسة  من  وتمكينهم  التعلُّم،  في  دافعيتهم  لزيادة  واملقروءة 

تقتصر على الفصول الدراسية فقط.

إلى أن  العملية تشير  الدراسات  الختام، نستنتج مما سبق أن عددًا من  وفي 
على  وال  األم  اللغة  تعلُّم  على  يؤثر سلبًا  ال  ــ  العموم  في  ــ  األخرى  اللغات  تدريس 
التحصيل الدراسي، وإنما قد يدعمها في بعض الحاالت، حيث أثبتت بعض الدراسات 
أن تعلم اللغات األجنبية يعزز القدرات اإلدراكية ومستوى الذكاء لدى املتعلمني، مما 

قد يؤثر إيجابًا في تعلُّمهم ملختلف املواد األكاديمية األخرى.
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وعليه فإن تدريس اللغة األجنبية في مراحل التعليم العام لم ُيعد موضوَع نقاٍش، 
بل إن الجدل اآلن يدور حول كم لغًة أجنبيًة يجب ُتدرَّس لهم ؟ وللعلم فهناك عديد من 
الدول كما في بعض املدارس الخاصة بدولة الكويت  ُتـدرس ثالث لغات أجنبية لطالب 
ه وزارة التربية في إدراج اللغة الفرنسية كذلك  املرحلة االبتدائية الذي أصبح اآلن توجُّ

مستقباًل في املرحلة االبتدائية أسوة باللغة اإلنجليزية.

التعقيب على املحاضرين 
ُطِرَح عديد من التعقيبات التي بالتأكيد أثرْت اللقاء وهي على النحو 

التالي: 

• النقاشية،            	 املجالس  هذه  نكرر  أن  السهل  من  الرحيم،،،  الرحمن  هلل  بسم 
الهتمامنا باللغة العربية لكن الواقع يدمي القلوب، فأطفالنا ال يستطيعون الكتابة 
بلغة صحيحة، وأنا أتساءل هل لغتنا العربية ُتطبق في البيت أو في الواقع أو في 
املدرسة؟ وأنا أجد أنها ال ُتطبق ال في البيت وال في املدرسة وال في الشارع، فهل 
أعطيناها الوقت الكافي بتكثيف عدد الساعات في التدريس بالجامعات واملدارس، 
فأبناؤنا يهربون من دراسة النحو والصرف وعلم العروض ؛ لذلك ملاذا ال نرى 
نحن  قليل  قبل  ذكر  كما  ولذلك  العربية،  اللغة  في  ن  بالتمكُّ يتميزون  ممن  عددًا 
نستورد وال نصدر، وأعود إلى الركيزة األولى وهي القرآن الكريم، وإذا تمسكنا 
به فإنه يضبط اللسان، فهذا العالم املسلم أحمد ديدات الذي صدَّر إلى العالم 
العربي والعالم كله بعلمه وفطنته تعاليم اإلسالم السمحة بالقرآن الكريم املُعجز، 

فيجب علينا أن نتمسك بلغتنا وأن ُنصّدرها للعالم.
• إن الثقافة هي لغة وفكر فعندما كان املسلمون أقوياء كانت اللغة العربية قوية، 	

فالضعف ليس تقصيرًا في اللغة، وإنما ضعف فيمن يستخدم اللغة، وثنائية اللغة           
تثريها، ونحن نعيش أزمة مصطلحات مادمنا نستخدمها  إنما  اللغة  ال ُتضِعُف 

كوجبات سريعة. 

• حقيقة استمتعت واستفدت من كثير من النقاط التي ُطِرحت في املحاضرات بداية 	
العربية والثقافة(، فهناك عالقة وطيدة بني  اللغة  )العالقة بني  الندوة  من عنوان 
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اللغة العربية والثقافة، فاليوم نحن نعيش في عام 2017م وكان ودي أن أسمع 
التقييم قديمًا، واختلف مع ما طرح في هذا املوضوع، فنحن نعايش غزوًا ثقافيًا 
بالنسبة للغة العربية ليس فقط في املدارس الحكومية، وإنما بدءًا من الحضانة، 
فليس فيها عناية أو دراسة باللغة العربية، حتى الجامعات الخاصة يكون االهتمام 
التغريب  وهذا  أجنبية،  بلغة  َتَزّيٌد  وهذا  العربية،  اللغة  من  أكثر  األجنبية  باللغة 
في اللغة العربية يؤدي إلى التراجع في هويتنا وفي لغتنا، فيجب أن ُنِعالج هذه 
املسألة، وأعتقد أن أحد األسباب الرئيسية هو التركيز على اللغة األجنبية حتى 

أصبح املجتمع يسير في اتجاه التغريب. 

• نحن ننظر إلى أنفسنا نظرة دونية وإلى الغرب نظرة عالية، فهناك تجريد للمعلم 	
العربي، فعلى الجامعات في الوطن العربي أن تشدد امتحاناتها، وال يجوز أن 
يحمل شهادة اللغة العربية إال من كان قادرًا على التحدث والكتابة بها بطالقة، 
ففي سوريا ُيعلُّمون أوالدهم التحدث باللغة العربية منذ الصغر، فيجب على األم 
 )CD’s( إن لم تستطع تعليم أوالدها بنفسها عليها أن توفر لهم أقراصًا مدمجة
باللغة  التحدث  النشء  ُتعلِّم  التي  القنوات  لتعليمهم من خاللها، وهناك كثير من 

العربية من املمكن االستعانة بها.

ردود املحاضرين

الدكتور/ عبد العزيز علي سفر
هناك اختالف في قضية املصطلح، فمثاًل ذهب الكوفيون إلى أن ما ُيفَصُل به بني 
النعت والخبر يسمى )عمادًا( وله موضع من اإلعراب، وذهب بعضهم إلى أن حكمه 

حكم ما قبله، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده.

والخبر  النعت  بني  َيْفِصُل  ألنه  )فصاًل(  الضمير  هذا  فيسمون  البصريون  أما 
وحجتهم أنه ال موضع له من اإلعراب، ألنه دخل ملعنى وهو الفصل بني النعت والخبر. 
وضمير الفصل أو العماد هو الضمير املنفصل الواقع بني شيئني متالزمني مثل املبتدأ 
والخبر، واسم إن وخبرها واسم كان وخبرها، واملفعول األول لظن وأخواتها واملفعول 
الثاني، وهذا الضمير عند البصريني ال محل له من اإلعراب، وعند الكوفيني له محل، 
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ويسمونه العماد واختلفوا هل هو باعتبار ما قبله، أم هو باعتبار ما بعده؟ والراجح 
ُسمي  ولهذا  والخبر،  النعت  بني  الفصل  منه  الهدف  الضمير  وهذا  البصريني.  رأي 
فصاًل. فلو قلنا : إن محمدًا الفاضل قد ُيَظنُّ أن الفاضل نعت لـ”محمد” فإذا قلنا : 

. إن محمدًا هو الفاضل ال يكون فيه شٌك في أنه خبر إنَّ

وأنا أرى األفضل هو دور املجامع اللغوية. وبالنسبة ملا قاله أحد املعقبني، هناك 
فرق بني اللغة واللهجة، واللغات القديمة كانت مأمونة الجانب، وأما اللهجات الحديثة 
فهي مليئة بكلمات كثيرة ليست عربية ومختلفة عن اللغة العربية، فحب اللغة العربية        

ال يعني كره اللغات األخرى.

الدكتور/ إبراهيم عبد الحميد الصياد  

البد أن نبدأ وأن نتعامل بالقرآن الكريم، أي أن ما ُينطق ُيحفظ، فإذا نطقنا القرآن 
اللغة  على  ُنحافظ  أن  األصل  أرى  أنا  لذلك  الحافظ،  إمكانيات  تتسع  باتقان  الكريم 
العربية بالقرآن الكريم كلغة القرآن، فإذا ثبت القرآن في لسان الطفل الصغير فإنه 
سينضبط إلى األبد، لذلك عندما نقرأ القرآن الكريم ال نستطيع أن نميز القارئ أهو 
مصري أم سوري أم تونسي، فالقرآن هو الذي يضبط اللسان ويحافظ على الهوية، 
وُتحفَِّظهم  األطفال  ُتعلِّم  التي  الكتاتيب  بغلق  قراٌر  مؤخرًا  في مصر صدر  ولألسف 
القرآن الكريم ونطق اللغة العربية الصحيحة وذلك بحجة إيواء اإلرهاب، فاملشكلة هي 
مشكلة قومية انتمائية، فالبد أن نكون مسلمني قبل أن نكون عربًا، فإذا حفظنا القرآن 
الكريم استقام اللسان العربي وحافظنا على نطق اللغة العربية نطقًا صحيحًا، وشكرًا. 

الدكتورة / وفاء سالم الياسني 
أشكر اإلخوة املعقبني، إن اختالف اللهجات موجود منذ القدم، فالرسول صلى 
هلل عليه وسلم كان يبعث الوفود وفيهم من يتعّلم اللهجات ليتحدث إلى القوم املُرسل 
منذ  موجودة  فاللهجات  األعجمية.  اللغة  )الوفود(  كلهم  يتحدثون  يكونوا  ولم  إليهم، 
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القدم، والقرآن الكريم به قراءات، والعرب لهم لهجات مختلفة، لذلك يجب أن نؤسس 
أبناؤنا  يتحدث  اللغة حتى  وقواعد  القرآنية،  اآليات  ونعلمهم  أوالدنا بشكل صحيح، 

اللغة العربية بشكل صحيح ونحافظ على لغتنا لغة القرآن الكريم وهويتنا. وشكرًا 

الدكتور/ يعقوب أحمد الشرَّاح 
أنا أرى أن املشكلة األساسية تعود إلى املؤسسة التعليمية من ضعف الثقافة  
فالتعليم بغير اللغة األم هو تعليم مدمر، فاللغة األم هي األساس ونحن نجد أن الدول 
العربية تدرس الطب بلغة غير اللغة األم، وقد بينت دراسة قام بها الدكتور زهير أحمد 
جامعة امللك فيصل عن تحصيل الطالب وسرعة استيعابهم  بكلية الطب-  السباعي- 
باللغة العربيــة، بينت الدراسة أن الطالب الذي يدرس باللغة العربية تـزداد سرعتــه 

43 % وتتحسن قدرته على االستيعاب 15 % عما لو قرأ باللغة اإلنجليزية.

مثل:  األوروبية  الدول  من  كثيرًا  أن  عرفنا  إذا  الطب  تعريب  قيمة  ندرك  ولعلنا 
السويد، والنرويج، وفنلندا، وأملانيا، والنمسا تدرس الطب بلغاتها وعلى مستوى عاٍل 
من األداء في الوقت الذي نجد فيه البالد العربية وفيها أكثر من 90 كلية طب كلها 
خمس  عدا  ما  واإليطالية،  والفرنسية،  اإلنجليزية،  هي:  أجنبية  بلغات  الطب  تدرس 
كليات، فهل التدريس باللغة العربية يحتاج إلى قرار سياسي، وهل القرار هو قرار 
لجامعة أم هو قرار الحكومات؟! وأشكركم جميعًا، وأشكر اإلخوة املحاضرين على ما 

أثروه في هذه الندوة. 
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األستاذ / أبو الفتوح ساملان محمد
مستشار مبركز البحوث والدراسات الكويتية

الدكتورة/ فاطمةعبد اهلل العازمي
كلية التربية األساسية ــ قسم اللغة العربية وآدابها

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

األستاذ / يوسف قاسم البالم
موجه فني لغة عربية ــ وزارة التربية

أهمية استخدام اللغة العربية
فـي التعليم العام

أبريل  2019 م

احملاضرون
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تقديم الندوة
لألستاذ / غالب علي املراد  ❉  

بسم هلل الرحمن الرحيم : ُأرحب بكم في هذه األمسية أجمل ترحيب وأشكر لكم 
تلبيتكم دعوة املركز ومشاركتكم لنا في هذه الندوة التي اعتدنا القيام بها، وهي تحت 

عنوان )أهمية استخدام اللغة العربية في التعليم العام(. 

محمـــد،  ســـاملان  الفتــوح  أبو  األستاذ  املحاضرين:  باإلخوة  كذلك  وُأرحب 
نشكر                        كما  البالم،  قاسم  يوســف  واألستاذ  العازمــــي  هلل  عبد  فاطمة  والدكتورة 
التعريف،                        عن  غني  وهو  الندوة،  بإدارة  لتفضلـــه  العريان  يعقوب  جعفـر  الدكتور/ 
التربية، وهو  الواسعة في مجال  امليدانية  وله خبراته  التعليم  ومتخصص في مجال 
)وكيل وزارة التربية للتخطيط واملعلومات، سابقًا(، كما أتوجه بالشكر للدكتور/ عبد 

الرحمن عبد هلل العوضي.)األمني العام للمركز( لجهوده الدؤوبة باملركز.

يوسف  مرزوق  الدكتور/  األستاذ  بوجود  سعادتنا  عن  التعبير  لنا  ويطيب 
الغنيم بيننا أمينًا عامًا مساعدًا للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية خلفًا                          
وأسكنه فسيح جناته.  واسعة،  رحمة  رحمه اهلل  ــ  الّشراح  أحمد  يعقوب  للدكتور/ 
ونتمنى في هذه الندوة من خالل الحوار واملناقشات أن نستخلص في النهاية بعض 
األفكار وبعض النتائج املفيدة التي ستفيدنا نحن باملركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 

الصحية. ويشرفنا األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم بإلقاء كلمته فليتفضل...

أهمية استخدام اللغة العربية
فـي التعليم العام 

∗ مدير الشؤون املالية واإلدارية - املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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كلمة األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم ❉

بسم هلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعني. 

اإلخوة واألخوات الكرام، يسعدنا أن نلتقي في هذه األمسية املباركة لنتشارك 
في هذه الندوة التي من أهم أهدافها: بيان أهمية استخدام لغتنا العربية في التعليم 
العام . وألهمية هذا املوضوع كان من الضرورة أن يتفرع إلى عدد من املحاور هي :

مكامن الضعف اللغوي لدى الطلبة.  -

تطوير أساليب استخدام اللغة العربية في التعليم العام.   -

دور اللغة العربية في تطور الفكر لدى الطلبة.  -

وقد اختار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ثالثة من املختصني في 
هذا املجال ليتكلم كل واحد منهم في محور من املحاور الثالثة وهؤالء هم :

األستـاذ أبو الفتوح ساملان محمد.  -

الدكتورة فاطمة عبد اهلل العـازمي.  -

األستــاذ يوسف قـاسم البــــــــالم.   -

الشك أيها اإلخوة واألخوات في أن هؤالء املحاضرين سيكون لهم دور كبير من 
خالل خبراتهم في بيان ما لهذه اللغة الكريمة من أثر إيجابي في حياتنا، ولكوننا نعلم 
أن املجتمع يرنو إلى التقدم والرقي، ولديه نظرة مستقبلية للولوج إلى هذا العالم يجب 
أن يهتم أواًل بلغته القومية، فاللغة هي الوسيلة األولى للتواصل بني بني البيئة الواحدة، 
فإذا لم نهتم بلغتنا فإننا نفقد التواصل بيننا، ومن ثم نفتقد العالقات االجتماعية كلها، 
ويصبح كل تقدم لهذه األمة مستحياًل، وال يخفى عليكم أيها اإلخوة ما تمتاز به لغتنا 
العربية من وضوح ودقة داللة على التعبير عما يمر بالخاطر وهي اللغة التي قال فيها 

الشاعر حافظ إبراهيم: 

∗ األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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وما ضقــُت عن آي به وعظـــــات وسعُت كتاب هلل لفظًا وغايــــــــةً 

وتنسيـق أسمــــــاٍء ملخترعـــــات فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ 

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي أنا البحر في أحشائه الدّر كامــــنٌ 

من  يُحدُّ  مما  التحديات  من  عددًا  العربيُة  اللغُة  ُتواِجه   .. واألخوات  اإلخوة 
انتشارها، بعد أن كان لها الدور الكبير في املساهمة في نهضة أوروبا سابقًا عن 
طريق املؤلفات العربية التي كتبها علماء عرب باللغة العربية من أمثال أبو بكر الرازي، 
بحوثنا  نكتب  اآلن  وأصبحنا  والخوارزمي  الهيثم،  وابن  خلدون،  وابن  سينا،  وابن 
َيُحد من انتشار لغتنا بني ثقافات العالم األخرى،  ودراساتنا باللغات األجنبية، مما 
أو  لغتهم،  غير  أخرى  بلغات  يتحدثون  العربية  األمة  أبناء  حتى  أنه  إلى  ذلك  وأدى 
من  كثيٌر  بيْنت  وقد  املجتمع.  أفراد  بني  الحوار  لغة  في  أجنبية  ُيدِخلون مصطلحات 
الدراسات والبحوث أن هناك ضعفًا عامًا بني الطالب في اللغة العربية، يتمثل ذلك في 
أخطاء بالكتابة واإلمالء، وضعف في القراءة، وركاكة وضعف في التعبير الشفوي، 

ورداءة في الخطوط، وضعف اقتران القراءة بالفهم واالستيعاب. 

وأدى كل ذلك إلى ضعف في التحصيل الدراسي بشكل عام، كون ذلك مرتبطًا 
بضعف قدرتهم على التعبير عما في أذهانهم من أفكار، وقد بينت كثير من الدراسات 
أن اللغة ما هي إال مفتاح التعلُّم وأنـه كلمـا اُكتِسبت املهارات اللغوية بطريقة صحيحة 
أدى ذلك إلى اكتساب تحصيل دراسي متميز، وكلما زاد االهتمام باللغة زاد التحصيل 
الدراسي، فاكتساب املهارات اللغوية السليمة يؤدي إلى زيادة مهارات التعلم، وُتعد 
مهارتا القراءة والكتابة من أهم املهارات التي تساعد املتعلم علـى التعـلُّم؛ لذلك نرى 

أنه من الضروري االهتمام بهاتني املهارتني وربطهما باملهارات اللغوية األخرى. 

اإلخوة واألخوات .... إن اللغة العربية هي ماضي ومستقبل األمة العربية، فال 
مستقبل ألمة دون االهتمام بلغتها، وقد تحدث كثير من املستشرقني عن اللغة العربية 
بحب وعشق، فقد قال املستشرق الفرنسي أرنست رينيه الذي عاش في الفترة بني 
عامي )1823 - 1892م( إن اللغة العربية بدأت فجأة على غاية من الكمال وهذا أغرب 
ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة وال كهولة وال شيخوخة، وقال املستشرق 
األملاني أوجست فيشر، الذي عاش بني عامي )1949-1855 م(: إذا استثنينا الصني 

فال يوجد شعب يحق له الفخر بوفرة كتب علمية بلغته غير العرب. 
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ويقول املستشرق األملاني بروكلمان الذي عاش في الفترة من )1868 - 1956م( : 
بلغت اللغة العربية بفضل القرآن من االتساع ما ال تكاد تعرفُه أية لغة من لغات الدنيا، 
كما قال املستشرق الفرنسي مارتييه الذي عاش في الفترة من )1872 - 1956م( : 
إن العبارة العربية كالعود إذا ُنِقر على أحد أوتاره رّنت لديك األوتار األخرى وخفقت، 
ثم ُتحرِّك اللغة في أعماق النفس من وراء حدود املعنى املباشر موكبًا من العواطف 
من  الفترة  في  عاش  الذي  نسينيو  ما  لويس  الفرنسي  املستشرق  ويقول  والصور، 
)1883-1963م(: إنَّ اللغة العربية التي أدخلت في القلب طريقة التعبير العلمي، هي 

من أرقى اللغات، فقد تفردت في التعبير العلمي والتقني. 

بعد كل هذا أال يحق لنا أن نفخر بلغتنا ونوليها االهتمام الكامل ونوجه أبناءنا 
بلغته  يفخر  من  وجامعاتنا  مدارسنا  من  ليتخرج  بها  ونحببهم  السليمة،  اللغة  إلى 
ووطنهم،  بأرضهم  ليرتبطوا  وجمال  رونق  من  عليه  كانت  ما  إلى  ويعيدها  العربية، 
ت إال كان  ونتذكر ما قاله مصطفى صادق الرافعي: ما َذلَّْت لغة شعب إال َذّل، وال انحطَّ

أمره في ذهاب وإدبار. 

يقول الشاعر وديع عقل:

ال تقـل عن لغتي أم اللغات     إنها تبرأ من تلك البنــــات

لغتــي أكــــرم أم لــم تلـــــد     في ثوبهـــا غير املكرمـــات

أنا على يقني أيها اإلخوة واألخوات أن املحاضرين ومن خبراتهم سيكون لهم 
اإلخوة  أن  كما  العام،  التعليم  في  العربية  اللغة  أهمية  عن  التحدث  في  كبير  دور 
اللقاء ومن خالل مداخالتهم وتعليقاتهم ستثرى  واألخوات املشاركني معنا في هذا 

ندوتنا، شاكرًا لكم حضوركم، والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته. 
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تقديم الدكتور/ جعفر يعقوب العريان )مدير الندوة(
واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هلل  بسم 

سيدنا محمد، وعلى آله الطيبني. 

أيها اإلخوة واألخوات أسعد هلل مساءكم في هذه الليلة املباركة وأتوجه بالشكر 
والتقدير ألخي األستاذ الدكتور مرزوق يوسف الغنيم )األمني العام املساعد للمركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية( الذي تفضل مشكورًا بدعوتي للمشاركة في 
بهذه  أعبر عن خالص سعادتي لاللتقاء  للجلسة، وأود أيضًا أن  الندوة كمدير  هذه 
الوجوه الطيبة في هذا املساء لالستماع إلى مناقشات حول قضية من أهم القضايا 

الحيوية في مجتمعنا. 

إن اإلخوة في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية قد ُوفقوا هذه الليلة 
في اختيار هذا املوضوع الذي عنوانه )أهمية استخدام اللغة العربية في التعليم العام( 
التعليمية وأيضًا في مجتمعنا بشكل  ُيَعدُّ موضوعًا مهمًا خاصة في العملية  والذي 

عام. 

املرحلة  إلى  األطفال  رياض  من  املختلفة  مراحله  في  العام  التعليم  أن  الشك 
الثانوية يمثل املجال األكبر في الرعاية املطلوبة للغة العربية إذا كنا جادين في ذلك، 
ونعتقد أن اللغة العربية ستخطو خطواٍت كبيرة في مجال اكتساب املمارسة الصحيحة 
لها، إذا كانت هي لغة التعلم فعاًل بمعنى أن تكون هي لغة الحوار تحدثًا واستماعًا، 
ولغة االستقبال واإلرسال قراءة وكتابة في دروس املواد التعليمية جميعها عدا اللغات 

األجنبية ال في دروس اللغة العربية فقط. 

ومن العناصر التي تزيد من فاعلية اللغة - إضافة إلى ما سبق واستكمااًل له - أن 
ُتطوِّر أساليب تعليمها في دروس اللغة العربية نفسها، وهي تقدِّم للمتعلمني نصوصًا 

مقروءة وضوابط وقواعد لغوية، وأن يكون التركيز على ما يحقق وظيفية اللغة. 
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إخواني وأخواتي .. نحن جميعًا متفقون على تطوير اللغة العربية في مدارس 
التعليم العام تحدثًا واستماعًا وقراءًة وكتابة، والسؤال: كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ 
هذا ما نستمع إليه بعد قليل من اإلخوة األفاضل املشاركني في هذه الندوة. ويسعدني 

أن ُأقدِّم اإلخوة املحاضرين وهم: 

البحوث  مركز  في  املستشار  محمد/  ساملان  الفتوح  أبو  الفاضل  األستاذ 

والدراسات الكويتية حاليًا واملوجه العام للغة العربية في وزارة التربية سابقًا، حيث 
شارك في كثير من اللجان في كل من وزارة التربية واملركز العربي للبحوث التربوية 
البحوث  من  كثير  وله  العربية،  اللغة  مناهج  تطوير  إلى  تهدف  التي  الخليج  لدول 

والدراسات في السنوات السابقة. 

أما محدثتنا الثانية فهي الدكتورة فاطمة عبد هلل العازمي، وهي حاصلة على 
درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام )2008(- كلية دار العلوم بجمهورية مصر 
للقلقشندي-  األعشى  كتاب صبح  في  واإلدارة  الحكم  )ألفاظ  العربية، عن موضوع 
دراسة داللية(. وعضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية وآدابها كلية التربية األساسية.

كما يسرنا أيضًا أن نقدم األخ األستاذ يوسف قاسم البالم وهو حاصل على 
بكالوريوس التربية في تدريس اللغة العربية - جامعة الكويت، وباحث دراسات عليا في 
اللغة والنحو، وموجه فني للغة العربية وله محاضرات وبحوث في مجال اللغة العربية. 

باسمكم جميعًا نرحب بمتحدثينا ونبدأ جلستنا هذه باالستماع إلى األستاذ أبو 
الفتوح ساملان محمد، فليتفضل مشكورًا.



- 133 - - 132 -

املُحاِضر/ أ . أبو الفتوح ساملان محمد

مكامن الضعف لدى الطالب في اللغة العربية
بسم هلل الرحمن الرحيم، أحييكم جميعًا أطيب تحية أيها اإلخوة واألخوات في 
الغنيم  يوسف  مرزوق  د.  أ.  لسعادة  وأشكر  العربية،  اللغة  الطيبة عن  األمسية  هذه 
لي  الكريمة  ودعوته  الندوة  هذه  ملوضوع  اختياره  للمركز(  املساعد  العام  )األمني 

لإلسهام فيها.    

وأود في البداية أن أؤكد أننا مازلنا في حاجة ماسة إلى مزيد من االهتمام بلغتنا 
واملجتمعية  واألسرية  الشخصية  كافة؛  واألصعدة  جميعها  املستويات  على  العربية 
والتعليمية والرسمية، وأن يكون هناك تعاون وتكامل بني هذه املستويات جميعها، دون 

أي تهاون أو تفريط من أيٍّ منها.

واسمحوا لي أن أتساءل :

ــ هل نحن – اآلباء واألمهات - حريصون حقًا على أن نعلم أبناءنا اللغة العربية ؟

ــ هل نحن حريصون على أن ينشأوا منذ بدء تعّلمهم الكالم في بيئة لغوية صحيحة، 
يستمعون فيها إلى لغة عربية صحيحة من خالل برامج تعليمية هادفة ؟

ــ هل تتوافر لهؤالء األبناء بيئة لغوية عربية صحيحة عندما ينتقلون إلى املدرسة للتعلم ؟

قاعات  في  مسامعهم  على  يرد  فيما  صحيحة  عربية  لغوية  بيئة  لهم  تتوافر  هل  ــ 
الدروس في املدرسة؛ سواء أكان ذلك من معلمي اللغة العربية أم كان من معلمي 
هل اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعلُّم الفعلية  املواد الدراسية كافة؟ أعني: 

املَُماَرَسة؛ قواًل واستماعًا وقراءة وكتابة في مدارسنا؟

إليه في وسائل  فيما يستمعون  لغوية عربية صحيحة  بيئة  األبناء  لهؤالء  تتاح  ــ هل 
اإلعالم املرئية واملسموعة، وفيما يقرأونه منها ؟
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ــ هل يحب األبناء لغتهم العربية ويقبلون على تعلمها؟

ــ هل يعتز اآلباء حقًا بلغتهم العربية وينقلون هذا االعتزاز إلى أبنائهم ؟

ــ هل نحن جادون في القيام بحملة قومية جادة تستهدف تصحيح مسارات امتالك 
أبناء األمة العربية ملهارات لغتهم القومية لغة القرآن الكريم ؟

الطريق  فنحن سائرون في  )نعم(  التساؤالت هي  إذا كانت اإلجابات عن هذه 
الصحيح. وإذا كانت اإلجابات هي )ال( فكيف نأمل أن يمتلك أبناؤنا مهارات لغة ال 
يمارسونها؛ ال استماعًا وال تحدثًا وال قراءة وال كتابة؟ هذه مشكلة كبرى تحتاج إلى 

جهود صادقة لحلها. 

ومن ثم فإننا نقول: إن أخطر مكامن الضعف لدى الطالب في كل األمور السابقة؛ 
إكسابهم  على  إليها  أشرنا  التي  الجهات  كل  من  الكافي  الحرص  توافر  عدم  هي 
بداية  منذ  املناسبة  البسيطة  اللغوية  البيئة  توفير  الصحيحة، وعدم  اللغوية  املمارسة 

حياتهم األسرية واملدرسية واملجتمعية.

وتأكيدًا لذلك نشير إلى أن الطفل يكتسب بتلقائية وسهولة لهجته املحلية بكل 
ثم  فيها،  الكالم  ويتعلم  فيها  ينشأ  التي  املحلية هي  البيئة  وقوانينها؛ ألن  ضوابطها 
البيئة املجتمعية من حوله تمارس فيها هذه اللهجة املحلية بتلقائية؛ استماعًا وتحدثًا 
بكل ضوابطها وقوانينها دون حاجة إلى معرفة هذه الضوابط والقوانني. وهذا شأن 

كل لهجة وكل لغة.     

لهم  توافرت  إذا  بطالقة  اإلنجليزية  اللغة  ويفهمون  يتحدثون  الصغار  وأطفالنا 
البيئة اللغوية من خالل البرامج املشوقة الجاذبة الحافلة باألشكال واأللوان واأللعاب 
والرسوم التي ُأعدت وفق نهج تربوي يناسب الطفل في مراحل نموه املختلفة، إضافة 
واأللعاب  واملناقشات  الحوارات  بجعل  البيئة  هذه  توفير  على  مدارسهم  إلى حرص 
والنشاطات كلها باللغة اإلنجليزية، فهي وحدها لغة التعلُّم ال غيرها. ومن ثم فإنهم 
بتلقائية ورغبة دون أي  التفاعل معها وممارستها  إلى تعلمها، ويقبلون على  يميلون 

تعقيدات؛ فنحن ال نوفر البيئة اللغوية السليمة.
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نوفر  أننا ال  العربية  اللغة  اكتساب مهارات  الطالب في  الثاني لضعف  املكمن 
ب األبناء في التعامل مع هذه اللغة؛ ال استماعًا وال تحدثًا وال قراءة وال كتابة. ما يرغِّ

بألفاظها  ومعقدة  لغة صعبة  العربية  اللغة  بأن  املتعلم  إشعار  إلى  إضافًة  هذا 
وقوانينها اللغوية؛ تلك املقولة غير الصحيحة املغرضة وكأن اللغات األخرى ليس لها 
قوانني وقواعد وضوابط، وألفاظها جميعها سهلة بسيطة تجعل تعّلمها والسيطرة على 

مهاراتها أيسر من تعلم اللغة العربية.

ولننظر إلى بعض مفردات اللغة اإلنجليزية واختالف رسمها عن نطقها، ولنحكم :

Write – Knee – Wrist – Knife –Know – Psychology – Design –Listen 

– Light –  Daughter – Half –Hour – Honest – Bought. 

بأساليب مشوقة من  تعلمه  بداية  في  العربية  اللغة  له  ُتقدَّم  ال  بطفل  لنا  فكيف 
خالل البرامج التعليمية املناسبة التي تنمي حصيلته اللغوية من الكلمات والتعبيرات، 
مع إشعاره بالقول والعمل أنها لغة صعبة ومعقدة، وأن اللغات األجنبية )اإلنجليزية 
مثاًل( أكثر سهولة وتشويقًا منها، وهي األهم، وهي التي تحمل إليه كل ما هو جذاب 
وحضاري، ثم يجد كل ما حوله ُمشِعرًا له بعدم أهمية هذه اللغة، بل إنه حينما ُيقِبل 
السخرية ممن  ويجد  العربية،  باللغة  لالهتمام  يجد مجااًل  الجامعية ال  دراسته  على 
يحرصون على التكلم والكتابة بها، بل إنه لدى تقدمه ألي عمل بعد تخرجه ُيطلَب إليه 
أن يكون مجيدًا للغة اإلنجليزية حتى وإن كان عاجزًا عن أن يقيم لسانه أو قلمه بأبسط 

تعبيرات اللغة العربية.

إننا أمام معضالت عديدة َتُعوق أبناءنا عن اكتساب لغتهم القومية التي ينبغي أن 
تكون مصدر اعتزازهم، شأنهم في ذلك شأن شعوب العالم كلها التي تعتز أيما اعتزاز 
بلغاتها، مع أن لغتنا تنفرد بمصدر اعتزاز ال يتوافر ألية لغة أخرى، هو أنها اللغة 
التي فضلها هلل تعالى، وجعلها تحمل آخر رساالته السماوية إلى البشرية؛ فأنزل بها 

القرآن الكريم، وتعهد بحفظه، ومن ثم حفظها حتى قيام الساعة.  
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إذن فأهم هذه املعضالت هي :  

بل . 1 التعلم،  هذا  متطلبات  وتوفير  اللغة،  األبناء  تعليم  على  الكافي  الحرص  عدم 
وإشعارهم  بعدم أهميتها، وذلك من كل َمْن لهم عالقة بتعليمهم، وعدم االستجابة 

ألي توجيهات تخص هذا األمر.

وأذكر في هذا الشأن أن َمْجمع اللغة العربية اتخذ قرارًا بأن تكون جميع الكتب 
املؤلفة باللغة العربية للمواد الدراسية جميعها حتى نهاية املرحلة الثانوية مضبوطة 
ضبطًا كاماًل، وذلك حتى تساعد املتعلمني على املمارسة اللغوية الصحيحة، ومعايشة 
اللغة الصحيحة أطول وقت ممكن، مما يؤدي إلى اكتساب السليقة اللغوية إذا ما توافر 

معها الحوار في الدروس جميعها باللغة السهلة امليسرة. 

عدم الحرص على توفير ما يحبب اللغة إلى األبناء، ويكون امليل لديهم لتعلمها، . 2
من خالل الوسائل والتقنيات الحديثة والبرامج التعليمية الجاذبة املناسبة املوجهة 

إلى املتعلم وفق مرحلته العمرية باللغة العربية البسيطة.

عدم مراعاة طبيعة املتعلم عند اختيار املواد التعليمية املناسبة امللبية الحتياجاته، . 3
مما يسهم في إشعار املتعلم بصعوبة اللغة وعدم تلبيتها ملتطلبات العصر.

عدم مراعاة طبيعة اللغة وأنها لغة ُمعَربة يمثل ضبط أحرف الكلمات فيها جانبًا . 4
مهمًا من املعنى، وأن الضوابط والقواعد اللغوية ليست إال  وسيلة لتحقيق املمارسة 

اللغوية الصحيحة.
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املُحاِضرة/ د . فاطمة عبد هلل العازمي

أهمية تعليم اللغة العربية في التعليم العام
املراحل  مختلف  في  ملحـة  ضـرورة  وإتقان  بدقة  العربيـة  اللغــة  تعلـيم  إن 
مرحلة  في  خاصة  عنايــة  لتعليمهـا  يكــون  أن  والبــد  األم،  اللغة  فهي  التعليميـة؛ 
التعليم األساسي حني يبدأ التلميذ تعلُّم أشكال الحروف وأصواتها وتركيبها لتكوين 
كلمة ذات داللة، وتركيب الكلمات لتكوين جملة مكتملة املعنى. وبهذا يكون باستطاعة 
واالجتماعي  الدراسي  الوسط  مع  اللغوي  التواصل  نوافذ  فتح  الجديد  التلميذ 

واألسري بشكل أفصح وأوضح مما كان عليه قبل التحاقه بالتعليم. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الوظيفة اللغوية تتعدى مهام التواصل واكتساب مهاراته 
الجديدة، بل البد من النظر إليها باعتبارها أداة رئيسية في تطوير عملية التلقي العلمي 
وزيادة الوعي اللغوي واملعرفي، حيث سيتمكن التلميذ بواسطة لغته أن يتلقى باقي 
نه من االطالع على  املتنوعة، وتمكُّ املكتبية  القراءات  أو  الدراسي  العلوم في منهاجه 

شتى أنواع املعرفة خارج إطار اللغة. 

املهارات األساسية في  أبرز  التالميذ  تلقني  يقوم على  العربية  اللغة  تعليم  وإن 
القراءة والكتابة والتعبير وتوجيهها بشكل صحيح في التواصل واالستعمال اليومي، 
ثم تتم تنمية املهارات اللغوية تدريجيًا بحسب املرحلة الدراسية وفقًا لنمو وعي التلميذ 
واتساع مداركه، وصواًل إلى املراحل اللغوية املتقدمة التي تمكن الطلبة من استخدام 

اللغة العربية استخدامًا صحيحًا في مختلف قنوات التواصل اللغوية والتعليمية.

ويكمن الهدف الرئيسي من تطوير أساليب استخدام اللغة العربية في التعليم 
العام بجميع مراحله الدراسية في إعمال التفكير واإلبداع في طرائق تدريس اللغة 
العربية بداًل من منهج التلقني الجامد ذي املعلومات الثابتة والتي تقدم املادة للطالب 
التشارك  باب  فتح  يتم  أن  واألْولى  التعديل،  أو  التغيير  يقبل  ال  محدد  قالب  ضمن 

املعرفي أمام الطالب لتقديم وسائل جديدة وأفكار رائدة ومبتكرة.
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ومع معرفة األهمية الكبرى لتعلُّم اللغة العربية وإتقانها إال أن املتبصر بمستويات 
الطلبة يالحظ ضعفًا واضحًا لديهم في هذه املادة مع اعتبارها اللغة األم للمتعلمني 

واملعلمني على حد سواء. وهو ما سأعرض تصورًا موجزًا حوله في النقطة اآلتية:
 

إشكالية ضعف مستوى اللغة العربية وأسبابه  
تدور اإلشكالية حول ضعف الطلبة في مادة اللغة العربية مع أنها اللغة األم التي 
ولدوا في كنفها، ويالحظ هذا الضعف لدى عدد كبير من الطلبة في مختلف املراحل 
إلى  وصواًل  الثانوية  أو  املتوسطة  أو  االبتدائية  املرحلة  في  أكانوا  سواء  الدراسية، 
سواء أكان  املرحلة الجامعية، وقد تجد خريجًا جامعيًا أو مدرسًا في سلك التعليم- 
ملادة اللغة العربية أم لغيرها-ال يلم بمهارات لغته بشكل كاٍف، وأنه يكتفي بتعليم الطلبة 
القدر املكافئ نفسه من التعليم الذي اكتسبه في أثناء دراسته. وهذا كما يقال في املثل 
)يزيد الطنَي بلًَّة( ويورث أجيااًل تنحدر بمستواها اللغوي في وقت كان من األولى به 
االرتقاء بالوعي وحفز املَلَكة اللغوية ملواكبة التطور املتسارع في شتى املجاالت األدبية 

واملعرفية والتقنية والعلمية. 

وفي  العربية  للغة  املعرفي  املستوى  في  بوجود ضعف  التسليم  من  حرج  فال 
مهاراتها لدى الطلبة، ولم يكن الضعف يومًا في اللغة العربية نفسها، وهو ما يعطي 
مجااًل لتخمني أسباب هذه الظاهرة، ونسبتها في كثير من األحيان إلى تدني مستوى 
التركيز في تلقي مادة اللغة لدى شريحة واسعة من املتعلمني بدءًا من املرحلة االبتدائية 
وتصاعديًا إلى االنتهاء من الدراسة الجامعية؛ مما أحوج الواقع التعليمي إلى االستعانة 
بذوي االختصاص  من خبراء املناهج الدراسية لتقديم تصوراتهم حول التطويرات 

الالزمة لتالفي هذه املشكلة. 

وإن انتشار ظاهرة ضعف مستوى اللغة العربية لدى شريحة واسعة من املتكلمني 
بها من أبنائها يشير إلى وجود خلل أكيد في العملية التعليمية، ولوال هذا الخلل ملا 
ُوِجد املستوى الضعيف الذي نعانيه في املراحل التعليمية التي نقوم بتدريسها، إذن 
البد لنا من البحث عن جميع مواطن الخلل الظاهرة أو املفترضة في أركان العملية 
التعليمية. وقد اجتهد الباحثون التربويون في البحث عن تلك املواطن، وكان لهم في 

ذلك آراء متفرقة، ويمكن جمعها وتبسيط عرضها على النحو اآلتي: 
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أواًل  ــ الهيئة التعليمية

يرى بعضهم أن السبب الرئيسي في ضعف مستوى املتعلمني يعود إلى الهيئة 
يكون  املبكر  التعليم  الطالب في مراحل  واملدرسني خصوصًا؛ ألن  التعليمية عمومًا، 
وإدراكه  وعيه  تشكيل  في  يساهم  له، حيث  املدّرس  يرتضيه  ما  وفق  للتشكيل  قاباًل 

وتنمية مهاراته التواصلية والكالمية واللغوية.

فإذا كان الطالب سليم الحواس والعقل فإن أي ضعٍف في املواد التي َتعلَّمها أو 
تم تلقينها له في املدرسة يفيد باحتمال وجود قصور في أداء املدرس أو املعلم، وربما 
لم يكن املعلم متمكنًا من كفاياته املهنية والتدريسية، وهنا البد من تقويم املعلم بالدرجة 
األولى ؛ ألن أي طريقة أخرى خارج هذا اإلطار ستبوء بالفشل وأية فكرة َبنَّاءة دون 

تقويم املعلم سيكتب لها الركود الدائم.

دعا هذا االفتراض بعض الباحثني إلى كتابة كثير من األبحاث والدراسات عن 
أعني  فتح  ما  وهو  التعليم،  عملية  في  املثلى  بالطرائق  وتذكيره  املعلم  تأهيل  وسائل 
أثناء  في  املعلم  أداء  ملراقبة  املدارس  جميع  في  ومديرين  موجهني  لتعيني  املسؤولني 
تقديم درسه للتأكد بشكل دوري من قدراته املعرفية وكفاياته املهنية لكشف املالحظات 
وتصويب أبسط خلل يمكن مالحظته في أدائه. مما جعل كثيرًا من املدرسني يعتنون 
بجودة املادة العلمية أكثر من عنايتهم بمدى استيعاب الطالب لها، فَأِمن املعلم مالحظات 

التوجيه من جانب، وزاد طالبه ضعفًا من جانب آخر. 

ثانيًا ــ الطلبة املتعلمون 

يعود شيوع ظاهرة ضعف الطلبة العرب بلغتهم العربية إلى جملة من األسباب 
التي جعلت الطلبة أنفسهم جزءًا من الخلل، وذلك للمعطيات اآلتية:

انتشار اللهجات املحلية إلى جوار اللغة العربية الفصيحة التي تضاءل استعمالها . 1
كثيرًا في التواصل الكالمي في املجتمع. فإن انتشار العامية في الوطن العربي 
باحث  بّين  وقد  فقط.  والرسميات  األدبيات  في  الفصيحة  اللغة  إلى حصر  أدى 
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متخصص في األدب هذه النقطة بقوله: "انشغال القارئ املعاصر بثقافات سريعة 
مدهشة، فيها اختصار وانبهار وغرابة ُتقدَّم بلهجات مختلفة عززت سيطرة اللغة 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  املبهرة  اإلعالم  وسائل  أسهمت  وقد  الدارجة، 

ومجاالتها الال محدودة في تغييب أو شبه تغييب اللغة العربية السليمة".

االزدواجية اللغوية لدى الطلبة داخل املدرسة وخارجها، حيث يصادف الطالب . 2
خارج أسوار املدرسة شكلني مختلفني من اللهجة التواصلية ومقاماتها، أوالها في 
البيت بني أفراد أسرته، وهي لهجة عامية تتسم باالنضباط في كثير من األحيان، 
والحديث وفق معجم لغوي شبه ثابت دون دخول مفردات جديدة إلى الحوارات 
بثقافات  االختالط  يتم  حيث  الشارع  في  والثانية  قليلة.  حاالت  في  إال  العائلية 
اجتماعية متنوعة ذات مقامات لغوية مختلفة بني االنضباط واالنحالل، مما يكسب 
املتعلم مفردات جديدة قد ال تصلح الستخدامها في إطار األسرة أو إطار املدرسة.

استخدام مفرداته بحسب املكان الذي يكون فيه واملقام التواصلي الذي يعترضه. 
أكثر من عنايته  وجعله يعتني باللغة العامية املنتشرة في بيئتني )األسرة والشارع( 
باللغة الفصيحة املنتشرة في بيئة واحدة )املدرسة(، مع فارق االستخدام التواصلي 

للغة بني البيئتني.

ثالثًا ــ املناهج الدراسية

يضع  فإنه  الدراسية  املناهج  لتطوير  جديدة  رؤية  الباحثني  أحد  يقترح  عندما 
املناهج  في  الخلل  جوانب  وتحديد  التطوير،  هذا  من  السامي  الهدف  عينيه  نصب 
القاصرة وتحديد مواطن القصور وسد ثغراتها بجميع الوسائل املتاحة سواء بالحذف 

أو بالتعديل. 

ويرى دارسون أن قصور املناهج الدراسية في تعليم العربية ألبنائها ُيعد من أهم 
أسباب ضعف مستوى تعليم اللغة العربية، حيث لوحظ عدم قدرة كثير من الطالب 
على القراءة أو الكتابة بلغة سليمة بيسر وسهولة، مما فتح أعني الباحثني للبحث عن 
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وأساليب،  من طرائق  تتضمنه  وما  الدراسية  املناهج  لتطوير محتوى  وسائل جديدة 
وإضافة أنشطة تعليمية جديدة تتحرر من قيود التلقني التقليدي الذي لم يعط النتائج 

املرجوة منه. 

ويرى بعضهم أن املناهج الدراسية ال تتقيد بالوظائف األساسية للغة بمعناها 
العام، فاألحرى أن يتم تدريب الطلبة إلتقان مهارات القراءة والكتابة والكالم واالستماع 
أيضًا ليكونوا على قدرة تامة لتحقيق الوظيفة التواصلية للغة وإدراك عناصر التواصل 
هل  بني الطرفني األساسيني، )املرسل واملتلقي(. لكن السؤال امللح في هذا الجانب: 
تنهض املناهج الدراسية الحديثة بتعليم الطلبة إتقان مهارات التواصل؟       

مقترحات تطوير األساليب الدراسية 

• العناية بتعليم املهارات التواصلية وفق االتجاه التكاملي	

بيَّنا سابقًا أن الواقع اللغوي عند الطلبة يشير إلى ضعف مستواهم في اللغة 
العربية، مما أدى إلى ضعف مستواهم في جوانب املهارات التواصلية ؛ ألنهم يجدون 
صعوبة في عملية التواصل بلغة سليمة. ولهذا البد عند التفكير في تطوير أساليب 
تعلمها  الواجب  اللغوية  املهام  حصر  من  الدراسية  املناهج  في  العربية  استخدام 
وتعليمها في دروس اللغة العربية، سواء أكان ذلك في جانب الوظائف اللغوية )تحديد 
وظائف اللغة وتعليمها(، أو في جانب املهارات التواصلية )مهارات الكتابة والقراءة 
اللغة  بتعليم  يعنى  الذي  التكاملي  االتجاه  بتطبيق  ذلك  ويكون  واالستماع(،  والكالم 
العربية للطلبة من حيث هي مجموعة من املهارات املتكاملة فال يمكن ألحد  الطلبة أن 
يكون قارئًا جيدًا للغة العربية وهو غير متمكن من الكتابة بشكل سليم. وقد قال أحد 
الصحفيني:"ما أصعب أن تلتقي طالبًا يدرس في الجامعة وحني تتحدث إليه بلغة قومه 
ال يفقهها، ويتحدث إليك بإحدى اللغات األجنبية في طالقة، وحني يود أن يترجم جملة 

إلى العربية يستعني بصديق".
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• اعتماد أساليب التعليم املرئي املباشر	
التلقي  كيفية  على  الحرص  يتطلب  للطالب  املعلومة  توصيل  على  االعتماد  إن 
بحاسة  يكون  التلقي  فإن  املعلومة  توصيل  التلقني هو وسيلة  كان  فإذا  به،  الخاصة 
التلقي يكون  السمع، وإن كان توصيل املعلومة بطريقة مرئية أو عرض مباشر فإن 
مسموعًا ومشاهدًا. وهو ما يزيد من ترسخ املعلومة في ذهن الطالب ويدفع عنه امللل 
بموضوع  يتعلق  الحصة  إلى  زائر  باستضافة  املدرس  يقوم  أن  ذلك  ومن  والسأم. 
لتوصيـل  اإللكترونية  كالشاشات  الحديثة  املرئية  العروض  يستخدم  أن  أو  الدرس، 

فكرة ما. 

• اعتماد أسلوب التعليم التفاعلي وأنشطة املشاركة	
فأسلوب  الدراسية،  للمادة  الطالب  استيعاب  زيادة  في  األسلوب  هذا  يساهم 
التعليم التفاعلي يكون من خالل إقامة زيارات ميدانية دورية إلى معالم مختلفة، أو من 
خالل تحديد أكثر من قارئ لرواية واحدة، أو بإجراء الدراسات املسحية. أما أنشطة 
املشاركة فمن أبرزها إقامة املناظرات األدبية الشعرية أو النثرية أو املعرفية والثقافية 

بني الطلبة، مما يساهم في تبادل املعلومات بينهم وثباتها في أذهانهم.

• تحرير أساليب تعليم اللغة العربية من الجمود	
من خالل توضيح بسيط لواقع تدريس اللغة العربية فإن كثيرًا من الطلبة اشتكوا 
املدّرس، وبالبحث  إلى شرح  العربية، مما جعلهم ال ينصتون  اللغة  امللل في دروس 
وراء هذه الشكوى اتضح أن هذا امللل يعود إلى مجموعة من األسباب، كجمود دروس 
اللغة العربية وتقعيد محتواها مما يبعث على امللل لتكون أشبه بدروس الرياضيات، 
خصوصًا في النحو والصرف والبالغة وعلم اللغة العام وقواعد علم العروض وما إلى 
ذلك، وهذا ينطبق على مراحل دراسية متفاوتة تشترك جميعها في الشكوى نفسها 
بحسب املادة العربية الرياضية املقررة عليهم. صار البد من تحرير اللغة العربية من 
ثابتًا، بل تبسيط قواعدها  تلقينًا حرفيًا  جمودها، واالبتعاد عن تلقني قواعد علومها 
وشرحها بطرق تفاعلية، وإنه من الضروري هنا االتجاه إلى تطوير أساليب جديدة 

الستخدام اللغة العربية في التعليم العام وفق ما يتوافق مع تقبل الطلبة. 
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• البحث عن وسائل استمتاع الطالب بدروس اللغة العربية	
إن الغاية السامية في تطوير استخدام اللغة العربية في التعليم العام تكون في 
املحاوالت الحثيثة للوصول إلى تحقيق نتيجة مهمة هي استمتاع الطلبة بالدرس بداًل 
من االستماع إليه، وشتان ما بني االستماع واالستمتاع، فاآلخر ال يكون إال بتدريس 
التذوق األدبي، ويكون  تنمية مهارات  تقوم على  الثابتة باستراتيجية جديدة  القواعد 
ذلك بالتركيز على عنصر املشاعر اإلنسانية في عملية التعليم. فاملعلم الكفء هو الذي 
يوظف جميع الحواس املمكنة للطالب وظروفه وأفكاره وميوله في عملية تعليمية. ويكون 
تطبيق هذا النمط في أغلب األحيان باالستناد إلى تحديد القواسم املشتركة بني الطلبة 

وبناء خطة تدريسية لكل علم من علوم العربية وفق ذلك. 

• تأسيس منصة أدبية مدرسية باللغة العربية الفصيحة	
البد من تعميم تأسيس منصة أدبية رسمية في املدارس والجامعات تكون للغة 
العربية الفصيحة فقط، وتكون متاحة للطلبة لنشر إبداعاتهم، كأن تكون مجلة ورقية 
شهرية مثاًل، وهي تشابه التقليد القديم السائد في النظام التعليمي وهي مجلة الحائط، 
حيث ُتكتب عليها بعض قصص الطالب من إبداعاتهم، وتقوم بعض الجامعات بعمل 
لوحات تحفيزية، فيعلقون عليها بعض القصائد الفصيحة التي كتبها طالب الجامعة، 
أو القصص القصيرة أو الخواطر الجميلة، وهو ما شجع كثيرًا من الطلبة لإلقبال على 
تعلُّم لون أدبي وإجادة الكتابة فيه؛ ليصلوا إلى مستوى يسمح لكتاباتهم بأن تكون من 

املعلقات الجامعية. 

• االستفادة من التعليم املرئي في املراحل الدراسية االبتدائية 	
التليفزيونية  القنـــوات  بعــض  به  تنهض  الذي  املهـــم  الدور  إلى  هنـا سأشير 
الخاصة باألطفال التي تعتمد على اللغة العربية الفصيحة في تشكيل الحوارات بني 
باللغة  تعليمية  برامج  بث  وفي  األجنبية،  الكرتونية  األفالم  دبلجة  وفي  الشخصيات، 
الفصيحة تفيد التالميذ في بداية تعلمهم، ولوحظ ازدياد نسبة األطفال الذين يجيدون 
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كثيرًا من املفردات الفصيحة في حديثهم اليومي ويستطيعون فهم لغتهم األم وإدراك 
املعاني في تركيب الجمل البسيطة بيسر وسهولة؛ ولهذا فقد أثبتت التجربة االجتماعية 
دور التعليم املرئي في نضوج إدراك الطفل بلغته العربية الفصيحة وهو ما يدعو إلى 
التفكير جديًا في تطبيق فكرة التعليم املرئي للغة العربية في املراحل التعليمية املختلفة؛ 
ألنه يظل أجدى من التلقني. ولعل أبسط تعليل لذلك أن املتعلم يستقبل املادة بالتلقني 
بواسطة حاسة واحدة وهي السمع. بينما يستقبل املادة املرئية بحاستني اثنتني وهما 

السمع والنظر.

• تكثيف الدورات التدريبية للهيئة التعليمية	
ُيعد املعلم الوسيط الفاعل بني عنصري املُْرِسْل )املنهج( واملتلقي )الطالب(، يتركز 
دوره الرئيسي في تبسيط املعلومة الواردة من املُْرِسل ِليستوعبها املتلقي، والشك أن 
ن املعلم من كفاياته املهنية واملعرفية؛ ولذلك  االرتقاء بمستوى الطالب يتعلق بمدى تمكُّ
البد من إقامة دورات تدريبية مهنية للمعلمني الذين يحتاجون إليها، بما يثري معرفتهم 

ويعالج أساليب التدريس لديهم. 
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املُحاِضر / أ . يوسف قاسم البالم

اللغة والفكر والتحصيل الدراسي

فالفكر  والتأثر،  التأثير  فيها  يتبادالن  جدلية  عالقة  في  الفكر  مع  اللغة  ترتبط 
يميل كثير  لذا  للغة وظيفة في حياة اإلنسان،  يكون  لواله ال  إذ  اللغة وغايتها،  مادة 
من الباحثني إلى القول بأسبقية الفكر على اللغة، أما الطرف الثاني في هذه العالقة 
)اللغة( فهو الضامن لبقاء الفكر وانتقاله، فاللغة هي وعاء الفكر ووسيلته للتعبير عن 
ذاته على مستويي التواصل مع الذات ومع اآلخر، فمن الصعب أن يفكر اإلنسان من 
اللغة التي توصل األفكار  أنه من املتعذر إقامة عالقة مع اآلخر دون  دون لغة، كما 

واملشاعر، وهذا ما دفع فريقًا من الباحثني إلى القول بأسبقية اللغة على الفكر.

وقد كثرت في اآلونة األخيرة أبحاث العلماء حول تلك العالقة، وساهم في ذلك 
تجسيد  أوضح  كونها  اللغة  على  وأبحاثها  مناهجها  وتسليط  اإلدراكية،  العلوم  نموُّ 
لفكر اإلنسان، وبدراستها وتحليلها يمكن اختبار كثير من الفرضيات املتعلقة باملعرفة 
واإلدراك، كما ُيَمكِّن البحث في اللغة من تفسير كثير من القضايا املتعلقة بالسلوك، إذ 
السلوك في أدبيات علم النفس اإلدراكي فرع عن الفكر، ونتيجٌة تترتب عن العمليات 

اإلدراكية.  

وليس غرض هذه الورقة البحث في قضية أسبقية اللغة على الفكر أو العكس،  
وال استكشاف األبحاث العامة حول العالقة بينهما، بل هي تهدف إلى البحث عن أثر 
اللغة في فكر الطالب ودورها في التحصيل الدراسي، وسنسعى إلى استعراض جملة 
من األبحاث التربوية والنفسية التي اختبرت تلك العالقة، بغية االقتراب من فهم تفاعل 
اللغة - والفكر في السياق التربوي، وما ينتج عنه من آثار تمس حياة الطالب العلمية 

والسلوكية، وعليه ستعالج الورقة األبحاث العلمية املركزة على السؤالني اآلتيني:

ما مدى تأثير الكفاءة اللغوية في التحصيل الدراسي في بقية املواد؟. 1

هل لقصور الكفاءة اللغوية دور في إنتاج مشكالت السلوك لدى الطالب؟. 2
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العالقة بني اللغة والتحصيل الدراسي
إلى كثير من  اللغوية والتحصيل ال تحتاج  الكفاءة  إقامة فرضية تربط بني  إن 
البحث، فالعقل يمكنه استنتاج هذه الفرضية بصورة منطقية حني يعي أن جميع العلوم 
تسعى إلى تحويل نتائج البحوث إلى تعميمات ُتصاُغ في عبارات لغوية قابلة للتنقل 
بني العقول، كما أن العلماء في بحوثهم يهدفون إلى اختبار فرضيات ُتَصبُّ في قالب 
لغوي يتسم بالدقة، وعليه يمكن اعتبار الهدف النهائي ألبحاث العلماء إطالق أحكام 
على العبارات اللغوية لفرضياتهم من حيث الصدق أو الكذب، فالعلم وفق هذا التحليل 

يتحول إلى مدونة لغوية قابلة للنقل والنقد.

ولذا يحتاج العلماء وطالب العلم إلى تحقيق مستوى من الكفاءة اللغوية يسمح 
لهم بالتعامل مع املدونة العلمية وفهمها، فالضعف في تلك الكفاءة يعني قصورًا في 
العلمي من جهة،  العلمية، وينعكس ذلك على مستوى التحصيل  التعامل مع املدونة 

وعلى مستوى اإلبداع في البحث العلمي من جهة أخرى.

ومع منطقية هذه الفرضية إال أنها تحتاج إلى إخضاعها للنقد العلمي، واختبارها 
والتحصيل  اللغوية  الكفاءة  بني  االرتباطات  لرصد  التربوي  امليدان  إلى  بإنزالها 
الدراسي؛ إذ إن التحصيل الدراسي ال ينحصر في مادة واحدة، بل يتشعب على مواد 
عديدة، فهل للغة - إذا صدقت الفرضية- التأثير نفسه في تحصيل مختلف املواد، أم 

أن أثرها يتفاوت وفق طبيعة كل مادة؟

الكفاءة في  العالقة بني  لتختبر  الباحثني،  وفي هذا الصدد جاءت دراسة أحد 
في  والرياضيات  والعلوم  االجتماعية  املواد  في  الدراسي  والتحصيل  العربية  اللغة 
املرحلة االبتدائية في القاهرة، فخرجت بوجود عالقة إيجابية بينهما تعتمد على طبيعة 
حضور اللغة في املادة، فقد بلغ متوسط العالقة بني الكفاءة اللغوية والتحصيل في 
املواد االجتماعية 70 %، وذلك العتماد تلك املواد على اللغة في كل جزئياتها، في حني 
بلغ متوسط تلك العالقة في مادة العلوم 52 %، حيث تعتمد العلوم على املحتوى اللغوي 
اعتمادًا كبيرًا، أما مادة الرياضيات فقد بلغ متوسط العالقة بني تحصيلها والكفاءة 
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%، ويعود ذلك إلى اعتماد جزٍء كبير من مسائلها على الرموز وقدرات   42 اللغوية 
التالميذ على إجراء العمليات الحسابية.

كما جاءت دراسة أحد الباحثني لتختبر في إحدى فرضياتها العالقة بني معدالت 
الثانوية العامة والثقافة اللغوية لدى الطلبة املستجدين في جامعة القدس، وتوصلت 
إلى وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بني الثقافة اللغوية ومعدالت الثانوية العامة، 
فالطالب ذوو األساس اللغوي املتني حصلوا على معدالت أكبر من غيرهم، وخرجت 
الدراسة بتوصيات كان من أهمها رفع كفاءة تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم 

املدرسي حتى يتهيأ الطالب للتعامل مع املواد العلمية األخرى.

ينبغي قراءة الدراسات السابقة وفق طبيعة عملية القراءة للنصوص العلمية التي 
تستلزم مهارات عقلية تهدف إلى فهم املقروء، وتقوم على الربط واإلدراك، واملوازنة 

واالختيار، والتقويم والتذكر، والتنظيم واالستنباط، والتحليل والنقد.

وتلك املهارات ال تقوم إال بإدراك الرموز اللغوية املكتوبة، والقدرة على تمثيلها 
وذهنيًا  الفهم،  في  املؤثرة  التصحيفات  من  وخلوها  القراءة  سالمة  لضمان  صوتيًا 

لضمان سالمة الفهم، ومرجع كل ذلك إلى الكفاءة اللغوية.

فقصور القراءة لدى الطالب يؤدي إلى تراجع الفهم، ومن ثم تتراجع قدرته على 
النتائج،  التفسير واالستدالل واستخالص  والتعبير عن األفكار، ويعجز عن  الشرح 
مما يجعله غير قادر على تطبيق املفاهيم والحقائق والنظريات التي تعلمها سابقًا في 

مواقف جديدة وسياقات مختلفة.

أما الكفاءة اللغوية التي دارت حولها الدراسات فهي مجموع عناصر متعددة، 
ومحصلة تكامل مهارات عدة، يمكن إيجازها كما ذكر أحد الباحثني فيما يأتي:

املعرفة اللفظية.. 1

التفكير املجرد.. 2

الطالقة الفكرية.. 3
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الطالقة اللفظية.. 4

طالقة التعبير.. 5

الحساسية اللغوية.. 6

سهولة التسمية.. 7

القدرة على الكالم الشفوي.. 8

القدرة على النطق.. 9

اتجاه يركز  وبالنظر إلى تلك العناصر يتبني أن الكفاءة اللغوية ذات اتجاهني: 
على الفهم )االستقبال(، وآخر يهدف إلى القدرة على التعبير )اإلرسال(، فال يكفي 
أن يحقق املتكلم مهارات فهم النصوص التي ُتعرض عليه، بل ال بد من مهاراٍت تعينه 
ا َفِهَمُه، وتعكس ما في فكره، وإال وقع في مشكلة التباين بني مقاصد  على التعبير عمَّ
عقله ومنطوق كالمه، وهذه ظاهرة يلمسها املعلمون في طالبهم عند مناقشة إجاباتهم 
عن أسئلة االختبار، حيث تكون املعلومة أو الفكرة صحيحًة في ذهن الطالب، إال أن 

العبارات التي صاغها تعبيرًا عنها ال تعكس ما في ذهنه.

اضطرابات                     مجال  في  الباحثني  بعض  يقع  والفكر  اللغة  بني  الترابط  ولشدة 
اللغة ومجال  اضطرابات  التعّلم  في   خطأ  التشخيص  ملنشأ االضطراب  كما  بّين                                      
أحد الباحثني، حيث قد يغفل املعالج الضطرابات اللغة عن االرتباط بني اللغة والذاكرة، 
ما يدفعه إلى تركيز عملياته على اللغة دون الذاكرة، ويؤدي هذا إلى إضعاف فاعلية 
البرنامج العالجي أو إفشاله، كما قد يعمل املعالج الضطرابات التعّلم في غفلة عن 
املشكالت اللغوية التي يعانيها الطالب، وهذا يشير إلى وثوق العالقة ومتانة االتصال 
بني اللغة والفكر، وتفاعلهما في خلق مشكالت التعّلم، ويفتح هذا التفاعل أفقًا واسعًا 
إلعادة النظر في كثير من الدراسات التي درست العمليات املعرفية دون مراعاة دور 
اللغة، كما يضع الباحثني في الكفاءة اللغوية أمام مسؤولية اختبار تفاعلها )تأثيرًا 

وتأثرًا( مع بقية العمليات املعرفية.
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اللغة والسلوك

ملا كان للغة تأثير واضح في التفكير، كما تبني لنا فيما تقدم، وباعتبار السلوك 
مظهرًا من مظاهر التفكير، فإنه يمكننا أن نوجد ارتباطًا بني اللغة والسلوك من ناحية 
التأثير، فسلوك اإلنسان ناتج عن طريقة تفكيره، ورؤيته للعالم من حوله، وتصوراته 

الناشئة من مجموع الخبرات اللغوية التي مر بها في حياته، وفي مراحل تعليمه.

اللغوية  االستعارات  2009م(  وجونسون،  )اليكوف  درس  املنطلق  هذا  ومن 
باعتبارها مظهرًا ألنساق استعارية ننظر من خاللها إلى الواقع بكل تفاصيله، وهذه 
مثااًل  املؤلفان  ويضرب  اللغوية،  االستعارات  خالل  من  الذهن  في  ترتكز  األنساق 
باالستعارات التي ُيَعبَُّر بها عن الحوار، فهي في مجملها مأخوذة من مجال الحرب، ما 
يهيئ املتحاورين التخاذ سلوكيات حربية في أثناء الحوار، وهكذا في معظم سلوكياتنا 
التي تصدر عن أنساق استعارية ترسخت فينا من خالل أسلوب تعبيرنا اللغوي عن 

األشياء والوقائع.

فاللغة وفق هذه النظرة مجال خصب لدراسة األنساق االستعارية التي نعيش 
بها، وننظر إلى الواقع من نافذتها، وهي أنساق محلها العقل ومظهرها اللغة، ويمكن 
لتغيير االستعارات اللغوية التي نعبر بها أن نغير األنساق االستعارية في أذهاننا، 

فيتأثر بذلك فكرنا وسلوكنا.

محوريًة  وظيفًة  تؤدي  واملشاعر  األفكار  لتمثيل  وسيلة  باعتبارها  اللغة  أن  كما 
األثر  عظيم  التواصل  ولهذا  واالجتماعي،  األسري  ومحيطه  الفرد  بني  التفاعل  في 
وانفعاالته  وأفكاره  الطفل عن حاجاته  يعبر  فبه  الطفل ونموه،  في صياغة شخصية 
العاطفية، وبمقدار كفاءته اللغوية يستقبل ردود الفعل من محيطه، فالتعبير السليم عن 
الحاجات واألفكار واملشاعر يكفل ردود فعٍل سليمة تجاهها، أما القصور في التعبير 

عنها فيؤدي إلى ردود فعٍل غير مرغوب فيها. 

ومن طبيعة ردود الفعل التي يتلقاها الطفل تتشكل توجهاته نحو التواصل مع 
محيطه، فتحقيقه لغرض التواصل من خالل إفهام اآلخرين حاجاته وأفكاره ومشاعره 
إلى  فيؤدي  ذلك  في  فشله  أما  االجتماعي،  التواصل  إلى  ميوله  تعزيز  إلى  يؤدي 
االنسحاب واالنعزال، ما يعني أنه سيكون أكثر ُعرضة الضطرابات السلوك الناتجة 

عن ضعف التواصل مع اآلخرين.
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وفي هذا الصدد جاءت دراسة ألحد الباحثني لتثبت وجود عالقة طردية قوية إلى 
حد ما بني الكفاءة اللغوية والتواصل النفسي االجتماعي، وفسرت ذلك االرتباط بالتعزيز 
الذي يتلقاه الطفل من محيطه بعد أن يجيد التعبير اللغوي عن أفكاره ومشاعره، فهو 
يلمس انعكاسات كالمه من ردود أفعال الناس، فتزداد ميوله إلى التواصل والتفاعل 
الدراسات  الدراسة مع كثير من  نتائج هذه  االجتماعي مع اآلخرين، وقد انسجمت 

السابقة التي اطلع عليها الباحثون، وتناولت نفس املشكلة في مختلف اللغات.

لتقارن بني مجموعتني من األطفال إحداهما  الباحثني  كما جاءت دراسة ألحد 
تعاني تأخرًا في النمو اللغوي، واألخرى سوية ال تعاني ذلك التأخر، ودرست التوافق 
الشخصي واالجتماعي لدى كل مجموعة، وقد وجدت توافق مجموعة املصابني بتأخر 
لغوي أدنى من توافق األسوياء، كما ملست تحسن توافق املتأخرين لغويًا بعد مرورهم 

ببرنامج عالجي يرفع كفاءتهم اللغوية.

وتعزز هذه الدراسات أهمية التنمية اللغوية في املراحل املبكرة من حياة الطفل، 
لزيادة قدراته على التواصل السليم مع محيطه، وهذا يضمن نموًا متزنًا لشخصية 
منها عن قصور في  كثير  ينشأ  التي  السلوك  كثيرًا من اضطرابات  ويجنبه  الطفل، 

التواصل مع البيئة املحيطة نتيجة عوامل عدة منها ضعف الكفاءة اللغوية. 

الخــاتمــة

عندما عرَّف املناطقة اإلنسان قالوا إنـــه "حيوان ناطق"، فهو عندهـم كائن حــي 
ال يتميز عن غيره من الكائنات إال بالعقل، لكن صفة العقالنية صفة باطنية تحتاج 
إلى ما يظهرها، واللغة أبرز ما يظهر عقالنية اإلنسان، فاألفكار تبقى مجرد إشارات 
كهربائية في الدماغ ما لم تتحول إلى عبارات لغوية، وهكذا املشاعر تبقى محبوسة في 

دواخل اإلنسان حتى تنتظم في نسق لغوي يظهرها.
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وفي مجال التربية تكون اللغة مطلوبًة لذاتها ولغيرها، فهي التي تضمن للطالب 
القدرة على التواصل مع املنتجات العلمية ملختلف العلوم، كما أنها توفر له القدرة على 
التكيف مع محيطه االجتماعي، أي إنها تضمن النمو املعرفي والنفسي واالجتماعي، 
ومن هنا تأتي ضرورة الحرص على تنمية الكفاءة اللغوية لدى الطالب منذ املراحل 
التأسيسية، فهذا يجنبنا كثيرًا من التعثر العلمي واالضطرابات النفسية والسلوكية 

التي قد يواجهها الطالب خالل سنوات التعليم. 

تعقيب املشاركني

األستاذ الدكتور / عبد العزيز علي سفر 
 

سيدنا  املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة   .. الرحيم  الرحمن  بسم هلل 
محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه أجمعني ... وبعد ...

أواًل.. كلمة شكر البد من تقديمها لهذا املركز العتيق وأعني به املركز العربي 
في  لهم  أشكر  كما  الكريمة،  دعوتهم  لهم  أشكر   .. الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف 
الحقيقة اهتمامهم باللغة العربية في مراحلها املختلفة، وهذه الجهود حقيقة مضنية 
قام بها املسؤولون عن املركز وعلى رأسهم األخ العزيز أبو عبد اهلل معالي الدكتور 
عبد الرحمن عبد اهلل العوضي األمني العام للمركز، والدكتور/ يعقوب أحمد الشّراح 
)مدير  املراد  غالب علي  العزيز/  )سابقًا(، واألخ  العام املساعد  األمني  )رحمه هلل( 
الشؤون املالية واإلدارية(، واآلن جهود أخ عزيز وهو األستاذ الدكتور مرزوق يوسف 
الغنيم )األمني العام املساعد للمركز( وبكل تأكيد انضمامه لهذا املركز سيعطيه دفعة 
الشكر  تقديم  من  أيضًا  والبد  اإلدارة.  في  الواسعة  لخبرته  نظرًا  األمام؛  إلى  قوية 
قّدموها خالل  التي  ة  القيمَّ املعلومات  هذه  على  الكريمة  والباحثة  الكريَمني  للباَحثني 

محاضراتهم.
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وهنا أريد أن أشير إلى نقطتني: النقطة األولى املتعلقة بقضايا اللغة. ملن ُأعِطي 
وما  والبالغة  والصرف  بالنحو  الخاصة  القواعد  ُأعِطي  مرحلة  ألية  املعلومات؟  هذه 
إلى ذلك؟.. بالتأكيد املعلومة التي ُتعطى ستختلف من مرحلة إلى أخرى. فما ُأعِطيه 
للمراحل األولى بكل تأكيد مختلف اختالفًا كاماًل عما ُأعِطيه للمراحل العليا، وهذا 
مرتبط بأمر آخر.. ُأالحظ على بعض املناهج وبخاصة تلك التي كانت ُتدرَّس سابقًا.. 
أنه في سبيل تسهيل املادة علّي أال ألجأ إلى إعطاء معلومات مرجوحة، ألنها ستظل 
مرتبطة بذهن املتلقي واملتعلم إلى أن يصل إلى الجامعة، وأضرب مثااًل على ذلك وهو 
أن  مثال بسيط نواصب املضارع.. معلوم عند النحاة أن هذه النواصب أربعة هي: 
ولن وكي املصدرية وإذن بشروطها.. لكن الم التعليل، والم الجحود، وفاء السببية هذه 

ليست نواصب على أرجح اآلراء.

املعلومات  هذه  له  ونقول  الكويت  جامعة  في  متقدمة  إلى سنوات  الطالب  يأتي 
مرجوحة ولم تأت عند جمهور النحاة، ومع ذلك ال تزال قائمة، وهذه النقطة مرتبطة 
بالنقطة األولى التي أشرت إليها.. ففي سبيل تسهيل املادة ال ألجأ إطالقًا إلى معلومات 
مرجوحة، ثم البد من االهتمام أيضًا بالتركيز على اآليات القرآنية. منذ البدء أنا أعطي 
مهم جدًا  أمر  وهذا  ومن سنه،  نشأته  قريبة من  قرآنية  بآيات  الطالب  وأشحن ذهن 

والشكر أعيده وأكرره لهذا املركز العتيق.

الدكتور/ خالد عبد اللطيف الشايجي 
في  األحيان  وأغلب  التعليم،  في  تكمن  املشكلة  أن  أرى  ما  بحسب  الواقع  في 
املعلم. هناك بعض النصوص كانت مقررة في املدارس.. عندما يدعونني في بعض 

األحيان لالستماع في الفصول ..  فأني أجد تغييرًا في القصيدة املقررة.

ال أعرف من السبب في تغييرها .. تغيير املعنى، تغيير الكلمات، تغيير معنى 
البيت كله. ملاذا؟ إذا كان ُيعتقد أن هذا خطأ اترك الخطأ على املؤلف، ملاذا تتدخل فيه 
أنت؟ فاملشكلة أننا ال نعرف أين الخلل؟ .. هناك مدرس، وهناك مشرف عليه، وهناك 
اللغة العربية أصبحت اليوم  لجنة للنصوص، فأين هؤالء من تلك األخطاء؟ فمشكلة 
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سائدة، وأصبح الخطأ هو السائد، والصحيح شاذ اليوم. كلمات اإلعالنات التي نراها 
في الشوارع أو في كلمات املذيعني في اإلذاعة والتليفزيون، فقد كان املذيع باإلذاعة أو 
التليفزيون ُيحاَسب على الكلمة الخطأ التي تخالف قواعد اللغة، فكانت األخطاء تسجل 
عليه، وأي خطأ ُيحاَسب عليه. واليوم مع األسف كل واحد يتحدث باللغة العامية وفيها 

بعض األحيان نصوص أو كلمات ال نعرفها.

اللغة  عن  تقول  أبيات  بها  يوجد  املدارس،  في  مقررة  كانت  قصيدة  أذكر  أنا 
العربية: 

إنني آيـــة أتيـت ألبقــــــــــى        وكتاب هلل حفظي وحتمــــي

لم تزدني الخطوب إال كمااًل        وبمّر الزمـان يــزداد عزمـــي

حتى وزارة التربية في إشرافها ال تشعر بهذه األخطاء، وهذا معناه أن هناك 
خطًأ في خط سير التعليم فيما يخص املراجعة والتصويب، وشكرًا.

األستاذة الدكتورة / دالل عبد الواحد الهدهود 

بسم هلل الرحمن الرحيم وشكرًا لإلخوة واألخت الدكتورة فاطمة العازمي على 
املحاضرة.. حقيقة.. موضوع شائك وكبير.. هناك بعض  الشائق في هذه  عرضهم 
النقاط أود أن أؤكدها أن اللغة العربية هي مسؤولية مجتمعية وليس فقط مسؤولية 
اللغوي مهم جدًا لدى الطفل منذ الصغر، فاألسرة  مؤسسات تربوية، ألن االتصال 
واملؤسسات اإلعالمية ودور العبادة واألندية الرياضية كل هذه املؤسسات مسؤولة عن 
تعليم اللغة العربية، ألن الطفل بالذات في السنوات األولى 50 % من مكتسباته الذهنية 

يكتسبها من هذا االتصال اللغوي املوجود في هذه املؤسسات باتصاله بها.

وذكرت                            محمد..  ساملان  الفتوح  أبو  األستاذ/  ذكر  طبعًا   .. األخرى  النقطة 
العربية،  اللغة  في  الدراسية  املناهج  موضوع  العازمي  هلل  عبد  فاطمة   / الدكتورة 
وقصور املناهج الدراسية - من املسؤول عنها؟ وزارة التربية. وحضرتك كنت موجهًا 
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عامًا في اللغة العربية بوزارة التربية ُيفترض أن تكون اللغة العربية اآلن تبتعد عن كل 
ما كان في املاضي: الطريقة أو األسلوب املقدم في الحصص- واالستظهار، واستثارة 
الدافعية لدى املتعلم في الحوار والحديث واالستماع واملوضوعات التي ُتقدَّم بطريقة 
ُيفَتَرض أن تكون طريقة شائقة، وليست فقط تراكمًا للمعلومات، وإنما يجب أن نأخذ 
أكثر  فاإلناث  اللغة،  استيعاب  في  والذكور  اإلناث  بني  فرقًا  هناك  أن  االعتبار  في 
استيعابًا للغة من الذكور، وهناك دراسات تربوية أثبتت ذلك، لذلك أيضًا في طريقة 

التدريس يجب أن يكون هناك فارق ما بني الذكور واإلناث في أساليب التدريس.

أحب أن أؤكد نقطة أخرى وهي مؤسسات إعداد املعلم، فإعداد املعلم يجب أن 
يكون بالفعل معلمًا للغة العربية، يستطيع أن يستخدم اللغة العربية بطريقة صحيحة 
املقررات  مواد  في  وخاصة  مفرداته  في  سليم  هو  ما  يوصل  أن  يستطيع  حتى 
اإلنسانية واألدبية وغيرها من هذه املقررات. وال أريد أن أطيل عليكم، هذه بعض 
النقاط التي يجب أن نؤكدها خاصة إذا كان هناك فعاًل توجه لتطوير مناهج اللغة 
العربية، ويجب أن يكون هذا التطوير مهتمًا بهذا الجانب؛ ألن اللغة العربية أصبحت 
مندثرة، حتى طالباتنا في الكلية يستغربون إذا كنت أنا أتكلم باللغة العربية بعض 
ال..  لهم:  أقول  لغة عربية؟ فكنت  يا دكتورة هل تخصصك  األحيان. ويقولون لي: 

فاللغة العربية ال يوجد اآلن من يستخدمها لألسف.. شكرًا لكم..

الدكتور/ بدر نادر الخضري 

بسم هلل الرحمن الرحيم .. نشكر اإلخوة املتحدثني، كذلك نبارك ألستاذي 
اآلن  وأنا  عنده  طالبًا  وقد كنت  الغنيم،  يوسف  مرزوق  الدكتور/  األستاذ  ومعلمي 
جالس إلى جانبه وهذه ثمرة لجهوده التي كانت في ذلك الوقت. إن موضوع اللغة 
العربية واستخدامها في مدارس التعليم العام مشكلة من املشكالت التي نعانيها. 

وسوف أتكلم باختصار ألني إن شرحت كل نقطة سأطيل، ولكنها )إضاءات( 
فأعطوها  األطفال  رياض  في  تعمل  ُمدّرسة  كانت  الفترات  من  فترة  في  سريعة، 
ضعيفًا  تقديرًا  أعطيناك  لها  قالت  املديرة،  عند  اشتكت  وعندما  ضعيفًا،  تقديرًا 
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ألنك تكلمِت باللغة العربية، واملفروض أن تتكلمي باللهجة الكويتية، وهذا حدث من 
باللهجة املحلية  أن املسلسالت جميعها تكتب   – اليوم   – األحداث ولألسف نجد 
إال ما َنُدر. والدعايات التلفزيونية أيضًا باللهجة املحلية، أنا ال أتكلم عن الكويت.. 
أتكلم عن أهمية اللغة العربية السليمة، التي يجب أن ننطق بها، يجب على املعلمني 
في فصولهم في جميع التخصصات أال يتكلموا إال بلغة عربية سليمة إذا كنا ننشد 

الحفاظ على لغتنا. 

األستاذ الدكتور/ يعقوب يوسف الكندري

بسم هلل الرحمن الرحيم.. لقد تفضل األستاذ / أبو الفتوح ساملان محمد في 
بداية محاضرته القيّمة بطرح مجموعة من األسئلة، وأنا أعتقد أيضًا أنني سأستكمل 
هذه املجموعة من األسئلة بهذا التعقيب البسيط، وواضح أن لدينا مشكلة في اللغة 
العربية وفي مناهج التربية، ومن األسئلة التي يمكن أن ُتطرح في هذا الجانب، وأيضًا 
اللغة  أبنائنا أصول  لتعليم  مناسبة  املناهج  هل  ُذكرت:  التي  التعقيبات  ألخصها من 
الدكتورة/  ما ذكرت  مثل  مناسبة  ُتَعدُّ  ُتستخدم  التي  األدوات  وكفاءتها؟ هل  العربية 
فاطمة عبد هلل العازمي أيضًا؟ وهل توجد أدوات جديدة؟ هل من يقوم بتعليم أبنائنا 
مؤهٌل فعاًل لتعليمهم اللغة العربية الصحيحة؟ هل الجهاز الفني الذي يشرف على اللغة 
العربية وعلى ذلك الكادر الفني في اللغة العربية مؤهل؟ وهل يقوم بتقدير املعوقات، 

ويرصد املعوقات املوجودة؟ هل الجهاز اإلداري مؤهل أيضًا ويتابع أوجه القصور؟

أنا أعتقد إن اإلجابة بنعم مثل ما تفضل به األستاذ/ أبو الفتوح ساملان محمد 
في بداية طرحه لهذه األسئلة. عندها نستطيع أن نرقى باللغة العربية، وليس فقط في 
اللغة العربية في كل مناهجنا. أماٌ ذا كانت اإلجابة بال ... وواضح أن اإلجابة على تلك 
األسئلة قد تكون بال، ولكننا دائمًا نتفاءل، ودعونا نكون متفائلني.. فأعتقد أن القضية 
وبرامج عمل، وفي  سهلة وحلها سهل، فقط عند وجود إستراتيجية وخطة واضحة 

النهاية أهم شيء هو النية الصادقة في عملية التغيير ... وشكرًا.
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األستاذ الدكتور/ يحيى علي أحمد 

بسم هلل الرحمن الرحيم .. أود أن أشكر املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
ساملان  الفتوح  أبو  األستاذ/  الثالثة  املتحدثني  وأشكر  الندوة،  هذه  لتنظيم  الصحية 
محمد وأنا أعرفه، فقد شاركنا منذ سنوات طويلة في لجنة تطوير مناهج اللغة العربية.. 
يوسف قاسم  فاطمة عبد هلل العازمي، واألستاذ/  أما املتحدثان اآلخران الدكتورة/ 
الباّلم فهما مثاالن للطالب الذي بز أستاذه فقد قاال كالمًا كنت أتمنى لو كنت أنا الذي 

قلته هو كالم رائع وممتاز.

التي فيها مثل هذه  الندوات  املهنية شاركت في كثير من هذه  خالل حياتي 
قلته  القديمة الستطعت أن أحصل منها على كالم  أوراقي  إلى  املحاور ولو عدت 
وفيه كثير من هذه األفكار. أعتقد آن األوان ألن نتوقف ونتريث قلياًل عن سرد مثل 
هذه املشكالت. استمعنا في هذه األمسية إلى أفكار نّيرة وسديدة وسليمة، وأرجو 
الذي  العملي  والبرنامج  الندوة  هذه  في  وردت  التي  املعلومات  أو  الشريط  تفريغ 
اقترحته الدكتورة / فاطمة عبد هلل العازمي واألستاذ/ يوسف الباّلم، لكي نشرع 
مرزوق  في خطوات عملية على األقل لو ُنَنفِّذ فكرة أو فكرتني، ولألستاذ الدكتور/ 
هه علمي، واملركز ال شك سيجد سبياًل للتقدم في عهده، فأرجو  يوسف الغنيم، توجُّ
من  أفكار  ثالث  أو  فكرتني  باستثمار  عملية  نحن خطوة  نبدأ  أن  أو  يبدأ،  أن  منه 

األفكار النّيرة السديدة التي استمعنا إليها هذا املساء.

أشكر املحاضرين الثالثة.. وأشكر كذلك الحضور الذين ساهموا في إنجاح 
هذه األمسية، وهذا دليل على حرصهم على املشاركة.

األستاذ / أحمد عبد الكريم زنبركجي

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته.. عندما كانت ابنتي الصغرى في الصف 
األول االبتدائي فــي أوائل العام ركبْت السـيارة مع أختها، لكنهما نسيتا أن تلقيا 
السالم .. فقلت لهما: ماذا قلتما؟ أجابتني هذه الصغيرة: لم نقل شيئًا. الحظوا أنها 
فهمت السؤال، وهو ُطرح باللغة العربية. استطاعت أن تجيب عنه إجابة صحيحة. 
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استخدمت أداة النفي الصحيحة، جزمت الفعل. حذفت حرف العلة اللتقاء الساكنني. 
لم نقل بداًل من لم نقول. نصبت املفعول به. هل تعلمت كل ذلك؟ ما تعلمت. إنما 
األمر كان يعتمد على عنصرين أساسيني: العنصر األول أنني أحيانًا أحدثها باللغة 
أنها كانت تستمع إلى قناة باللغة  العربية، وأخصص وقتًا لذلك. العنصر الثاني: 
العربية هي قناة البراعم. فأرجو من اإلعالم أن يهتم بهذا الجانب بأن تكون هناك 
مسلسالت لألطفال جاذبة ومشوقة تتحدث باللغة العربية. أيضًا عندنا نقاط أخرى. 
توجيهات  وعندنا  متعددة،  عندنا وسائل  أن  لو  يعني  الفاعل.  العنصر  هو  فاملعلم 
جيدة، ولو أن عندنا مثاًل مدارس مبنية على األسس الحديثة، ولكن ليس عندنا املعلم 

الناجح فال نستطيع أن نحقق شيئًا. كيف نصل إلى املعلم الناجح؟

أواًل البد من تجويد املخرجات الجامعية. البد أال يتخرج الطالب في الجامعة إال 
وهو متقن للتحدث بالعربية ، عن طريق طرح مادة للتحدث العربي في كل سنة دراسية 
تكون شرطًا النتقال الطالب من سنة إلى أخرى، وُتجرى له مقابلة شفهية فإن لم يكن 
متقنًا للتحدث باللغة العربية ال ينتقل إلى السنة التالية .. فعندها سوف يكون هناك 
اهتمام. أيضًا قضية االمتحانات فنحن نجد أن نسب النجاح عالية جدًا في املدارس 
وفي الجامعة وحتى االمتيازات عند املعلمني. نحن دائمًا صرنا في القمم بهذا الجانب، 
نسب عالية، امتيازات للمعلمني، وحقيقة ليس هناك من معطيات في الواقع ما يبرر ذلك 
أو ما يسوغ ذلك. ولكن.. ما الحل؟ ُنَجوِّد االمتحانات، نمنع الغش. اآلن الغش متفٍش 
في االمتحانات، وعندما قلت هذه الكلمة مرة ُهوِجمت في اإلعالم، وُشهِّر بي، وأنتم 

تعلمون أن الغش موجود.

فالنجاح السهل يجعل الطالب ال يدرس. يقول أنا أنجح بسهولة. الغش سهل، 
واملعلمون يتساهلون في التصحيح وكذا. فال يبذل الجهد، لكن عندما ُنَجوِّد االمتحانات، 
ونمنع الغش سيهتم الطالب، وسيعرف أنه لن ينجح إال إذا بذل جهدًا. كالرياضي.. 
أنت مثاًل عندما تدرب حامل أثقال تعطيه وزنًا مناسبًا له، ثم تزيد هذا الوزن، ثم تزيد 
مرة أخرى، وجسمه يكبر وينمو ويزداد قوة ويصبح بطاًل. وهكذا في التعليم، يجب 

رفع املستوى املطلوب، حتى ينهض التالميذ في ذلك.
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اللغة  بأن  مؤمن  جيل  اآلن  وهناك  اللغة،  بأهمية  الجيل  توعية  من  البد  أيضًا 
األجنبية هي األفضل. يقول ماذا أفعل باللغة العربية؟ لكن عندما يعلم أن اللغة هي 
شخصية األمة، وأنها أداة التفكير وصانعته، وأنها وسيلة التواصل، لو أننا، أتينا إلى 
فنان وقلنا له: هذه أدوات الرسم، ارسم لنا لوحة معينة، وهذه أدوات أخرى مختلفة، 
هذه أدوات جيدة، وتلك أدوات رديئة. هل ستكون اللوحتان في املستوى نفسه؟ بال شك 
األمر سيختلف. ولذلك نقول: إذا كانت لغتك أيها الطالب جيدة فأنت تستطيع أن تفكر 
تفكيرًا جيدًا. اللغة أداة التفكير فالبد أن نوعي تالميذنا بهذا األمر. كذلك جودة تقويم 
املعلمني فأنا أرى أن مديري املدارس يعطون االمتياز ملجرد أنه يتعاون مع اإلدارة في 

املقصف، ألنه صديقه أو ما إلى ذلك.

املدارس أن املدرسة عندها طالب واحد  السائد في  أيضًا سياسة املسابقات: 
يشارك في املسابقة وينتهي األمر. هدفهم من هذا الحصول على الجائزة، وأنا عندي 

خطة لتغيير ذلك:

أواًل: مثاًل مسابقة الشعر، نقول لطالب كل صف عندنا قصيدة من سبعة أبيات 
الذي يحفظها له جائزة وفي اليوم التالي يكون عندنا عدد من التالميذ يحفظون هذه 
األبيات. وهؤالء ستكون لهم جائزة أعلى عند حفظ قصيدة أخرى من عشرة أبيات. 

وهكذا أنت تنشر ثقافة تعلُّم الشعر عند الجميع، فالجميع شارك، والجميع حفظ.

تقتصر  أن  أما  أبيات،  َحِفَظ عشرة  أبيات، وشارك من  َحِفظ سبعة  شارك من 
املسابقات على طالب واحد فهذا ال يغني وال يسمن من جوع وشكرًا.

األستاذ / يوسف قاسم املحميد

اسمحوا لي أن أكون صوت الجهل في هذا اليوم، فقد سمعت كثيرًا من اآلراء 
من  ُذكر  وقد  الحديثة  باألساليب  ندِّرس  وأن  الحفظ،  نتجنب  أن  تؤكد ضرورة  التي 

األساليب الحديثة ما ُذكر كاالستقراء وغيره.

أبدأ أواًل بأن وزارة التربية كانت تتعامل مع طالبنا كما ُتعاَمل الفئران البيضاء، 
كلما ظهرت نظرية في أي مكان من العالم يؤتى بهذه النظرية وتطبق على جميع طالب 
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الكويت دون دراسة، ألم ننتقل من تدريس اللغة من الجزء إلى الكل إلى تدريسها من 
الكل إلى الجزء بناًء على نظرية )الجوستات(؟ ثم بعد عشر سنوات استوعبت وزارة 
التربية أنها خّرجت مجموعة من الطالب األمّيني. وأنا إلى اليوم أجد طالبًا في الصف 
الثاني عشر ال يعرفون القراءة والكتابة بكل معنى الكلمة. ثم إنه إذا استطاع أن يمثل 
ما يقرأه تمثياًل صوتيًا ال يستطيع أن يمثله تمثياًل ذهنيًا في دماغه. نحن مع كل صيحة 
تظهر في التربية نسارع إلى إدخالها في مناهجنا. آخرها صيحة الكفايات التي إلى 
اآلن تتخبط الوزارة وموجهوها ومعلموها وطالبها في فهم هذه الكفايات وتدريسها 
بني  القطيعة  باب  من  يكون  قد  وهذا  اآلن،  أستغرب  أنا  االستقراء  ُذكر  ودراستها. 

العلوم.

واالستقراء في فلسفة العلم لم يعد منهجًا للعلوم، وقد تعرَّض إلى هجمة نقدية 
كبيرة في القرن العشرين، وُتخّلي عنه، وهناك منطق آخر أو منهج آخر للعلوم. ولكن 
أنه منطقيًا ثبت  العربية يؤكَّد االستقراء، مع  أو  الغربية  التربوية سواء  في األدبيات 
ُيطلب  فلماذا  بحوثهم.  في  يستخدمونه  ال  والعلماء  العلمي.  البحث  في  فائدته  عدم 
اختيار  عدم  في  تحدث  التي  الفوضى  هذه  الطالب؟  تدريس  في  نستخدمه  أن  منا 
النظريات املناسبة للتدريس وتجريبها قبل إقرارها يؤدي إلى فوضى كبيرة. نحن اآلن 
تدّرس املناهج في اللغة العربية وتوضع بالطريقة التالية: يجتمع مجموعة من املوجهني 
فيها  ُتختار  أو  موضوعة  تكون  اللجان  وهذه  لجان،  في  واملعلمني  األقسام  ورؤساء 
يتناقشون  أو غيره، يجلسون  العام  املوجه  والبعد من  القرب  بناًء على  الشخصيات 
اللغة العربية،  في محتوى الكتب املوجودة، وهي كتب رديئة، ونصوصها منفِّرة عن 
يجتمعون، ماذا ُنعلِّم في هذا العام؟ ما الكلمات التي يجب أن ُندرِّسها أو نختارها لكي 

يحفظها الطالب وما إلى ذلك.

نعلِّم  العربية حتى  اللغة  في  املهمة  بالكلمات  قائمة  لدينا  ليست  اآلن  إلى  نحن 
اللغة اإلنجليزية، فقد سبقونا بكثير مثل  أنها موجودة في  القائمة، مع  الطالب هذه 
قائمة أكسفورد وغيرها. نحن ليس لدينا تصور للقواعد النحوية املناسبة لكل عمر. 
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ألن التقسيمة املوجودة حاليًا ُيتالعب بها، يحذفون اإلعراب، ثم يدخلون اإلعراب، ثم 
يحذفون اإلعراب مرة أخرى. لدينا في البالغة مصطلحات غير علمية ندرسها للطالب: 
تشبيه صريح وتشبيه غير صريح، من أين؟ ال يوجد كتاب بالغي واحد قديم أو حديث 
يتحدث عن هذه القسمة، إذًا نحن خاضعون ملزاج التوجيه العام، وأنا ال أتحدث عن 
أشخاص، ولكن أتحدث عن مؤسسة صناعة القرار فيها مبنية على املزاج وليس على 
البحث العلمي. لدينا قطاع املناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية لم يصدر عنه 
بحث علمي بكل معنى الكلمة، وليس بحثًا بناًء على رأي امليدان الذي ال نعرف كيف 

جمعت فيه البيانات.. وشكرًا.

وقد عقَّب أحد الحاضرين بقوله: 

بسم هلل والصالة والسالم على خير خلق هلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم، أتقدم بالشكر الجزيل للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية على هذه 
الندوة القيمة.. حقيقة، استفدنا جميعًا مما ُطرح، فكل ما ُطرح فيه فائدة، وأنا أعتقد 
أن القضية التي يجب التركيز عليها في هذه الندوة هي كيف نصل من هذه الندوة إلى 
تطوير استخدام اللغة العربية في التعليم العام وأهميتها، وهذه هي النقطة التي يجب 

أن نركز عليها بغض النظر عن كل الطرح الذي استمعنا إليه.

وأنا أود فقط أن أنقل تجربة بسيطة، وهي تجربتي الخاصة في الجامعة، قبل 
يومني كنت بدأت محاولة ألستمع إلى قراءة الطلبة داخل املحاضرة فرأيت شيئًا غريبًا 
وهو أن هناك ضعفًا كبيرًا في القراءة، وفي الفهم لطلبة الجامعة فحاولت أن أفصل 
في هذا الجانب وأسأل بعض الطلبة. وجدت حقيقة أن الطالب املتميز البد أن يكون 
له دور كبير في االطالع على اللغة العربية وفهم هذه املفردات وفهمه لكل األمور، في 
حني وجدت أن الطالب الضعيف لألسف عنده ضعف متتابع في كل املراحل التعليمية، 

وهذا يقودنا بدوره إلى أنه البد أن نضع آلية لكل ما ُطرح في هذه الندوة.

النقاط التي تفضلت بها الدكتورة/ فاطمة عبد هلل العازمي حقيقة، ومن مقترحاتها 
في عملية التطوير واالرتقاء وغيرها البد أن نضعها أو نأخذها بعني االعتبار مع األخذ 
بعني االعتبار النقاط التي تفضل بها أيضًا املوجهون، ألن املوجهني في الحقيقة هم 
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أهل امليدان الذين يجب أن ُيؤخذ برأيهم. فليس كل قاعدة موجودة في الدول األخرى 
مهما كانت الدولة متقدمة، فال يجب أن نأخذها على عالتها. فكل مجتمع له ثقافته، له 
حدوده الخاصة، له تصوراته الخاصة، وطبيعته الخاصة. ولذلك البد أن نستفيد من 
كل الخبرات والنظريات العلمية العاملية املوجودة في العالم، لكن بما يتناسب مع طبيعة 
م  مجتمعاتنا، ومع ثقافتنا وغيرها. أنا استغربت أيضًا من األستاذ/ يوسف قاسم البالَّ
عندما ذكر أنه ال توجد دراسات عن قضية العالقة واالرتباط بني التحصيل وبني قضية 
اإلملام باللغة العربية، وأعتقد أن هناك قصورًا، ألن هناك كثيرًا من الدراسات الجامعية 
سواء أكانت على مستوى جامعة الكويت أم على مستوى كلية التربية األساسية، ولذلك 
نحن نعتقد أننا عندما نتحدث عن تطوير استخدام اللغة العربية في التعليم العام البد 
أن تكون الجهود مشتركة بيننا جميعًا، فكلنا في بوتقة واحدة حتى نستطيع أن نصل 

إلى ما نسعى إليه بكثير من الجهود واألعمال.. شكرًا.

تعقيب الدكتورة / فاطمة عبد هلل العازمي 

بالنسبة للنقاط التي أثارها اإلخوة املشاركون في الندوة. فقد ُذِكر أن مسؤولية 
االرتقاء باللغة العربية هي مسؤولية مجتمعية. وأنا أؤيد هذا الكالم بالفعل. نحن في 
حاجة لذلك .. وإشكالية اللغة العربية أنَّ وزارة التربية هي من تتولى تعليم وتدريس 
أنه البد أن يشارك املجتمع في  العربية، في حني  اللغة  العربية ووضع مناهج  اللغة 
أهمية  إلى  ُأنبه  أن  ُأحب  بطرق مختلفة.  العربية  باللغة  االرتقاء  املناهج وفي  صياغة 
جمعيات النفع العام. البد أن تكون هناك مشاركة بتلك الجمعيات في دعم اللغة العربية 
وخدمتها من خالل برامج تطوير املعلمني ومن خالل برامج تنمية املتعلمني معرفيًا و 

مهاريًا في التواصل باللغة العربية.

أيضًا ذكر أحد املتحدثني أنه ليس لدينا قائمة بالكلمات؛ واملعجم املدرسي الذي 
تفضل األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم بذكره والذي تم وضعه وتأليفه بإشراف 
سي، هذا املعجم يمكن أن يكون هو املرجع لصياغة مناهج اللغة العربية، ويكون  مؤسَّ

مرجعًا لقياس الحصيلة اللغوية للتلميذ في كل مرحلة. 
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أيضًا بالنسبة لقائمة القواعد النحوية لكل فئة عمرية نحن نحتاج إلى دراسات، 
وأنا سعيدة جدًا بالنقاط التي تم ذكرها وسوف أستفيد منها، وأنا ذكرت أنني موجودة 
الشكر  كل  بالفعل.  استفدت  وأنا  امليدان،  أهل  منكم  أستفيد خصوصًا  حتى  اليوم 
لإلخوة الذين أثاروا نقاطًا خاصة بالنسبة لي. منظومة مهارات النحو والصرف، وهذه 
من األمور التي واجهتني في تأليف كتب الصف السادس والثاني أنه لم تكن هناك 
قائمة معتمدة ملا يجب أن يدرسه كل تلميذ بناًء على دراسات، يعني األمر كله جاء بناًء 

على الُعرف.. شكرًا جزياًل.. وجزاكم هلل خيرًا.

الدكتور/ جعفر يعقوب العريان

شكرًا لتعقيباتكم التي لها دور في إثراء هذا اللقاء، إذا سمحتم لي أن أعطي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية األستاذ  للمركز العربي  الكلمة اآلن لألمني املساعد 

الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم .. فليتفضل مشكورًا.

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم

أن  إال  يسعني  ال  الندوة  هذه  ختام  في  الحقيقة   .. الرحيم  الرحمن  بسم هلل 
اإلعداد  في  من جهد  بذلوه  ما  على  املحاضرة  واألخت  املحاضرين  األخوين  أشكر 
لهذه الندوة، وأشكر اإلخوة الكرام واألخوات الكريمات الفضليات الذين حضروا إلى 
هذه الندوة وما أثروه من مناقشات ومداخالت في هذا اللقاء، األخ الكريم األستاذ / 
أبو الفتوح ساملان محمد طرح مجموعة أسئلة تصلح استبانة لدراسة مدى ما يكسبه 
طالبنا وما نبذله نحن في تعليم اللغة العربية. هل نحن حريصون على تعليم أبنائنا 
اللغة العربية؟ هل تتوافر بيئة لغوية صحيحة؟ هل لغة التعلم هي لغة التعليم؟ هل يعتز 
اآلباء باللغة العربية لينقلوا هذا االعتزاز إلى أوالدهم؟ هذه أسئلة وأمثلة من بعض 

األسئلة التي طرحها أستاذنا الكريم األستاذ أبو الفتوح سلمان محمد. 

إن هناك ضعفًا في املستوى  األخت الدكتورة / فاطمة عبد هلل العازمي قالت: 
إن املناهج الدراسية تعاني  للمعلمني، تكلمت عن املعلمني، وقالت:  املعرفي واملهاري 

قصورًا ، وهاتان نقطتان مهمتان جدًا.
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األخ الكريم / يوسف قاسم الباّلم تكلم عن مدى انعكاس كالم الطفل على أوجه 
الناس. فعندما يقول كالمًا نرى انعكاسًا على وجوه الناس، إذا كان هناك تقبل لهذه 
اللغة أوال يوجد تقبل ، وهذا يبرز أن تحصيلهم الدراسي أقل. إذن هذا ما تنشده 
وفي  العلوم،  في  الدراسي  التحصيل  زاد  اللغوي  التحصيل  زاد  كلما  الندوة.  هذه 

الرياضيات، وفي التخصصات املختلفة كلها.

األخت الدكتورة / فاطمة عبد هلل العازمي ذكرت أننا نحتاج إلى معجم مدرسي، 
وأنا أقول لها وأقول لإلخوان: إن املركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج أصدر 
معجمًا لغويًا أو معجمًا مدرسيًا من الصف األول االبتدائي حتى الصف الثاني عشر 
وشرفت أنا باإلشراف على هذا املعجم في مراحله املختلفة حتى تم إصداره. وهذا 
املعجم متوافر لدى املركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج العربية، املهم أنني 
سعيد بهذا اللقاء بقدر سعادتي معكم وسعادتكم معنا عن طريق النقاش والحوار الذي 

دار في هذه الليلة. 

شكرًا ألخي الدكتور/ جعفر يعقوب العريان على رئاسته الجلسة وقبوله إدارتها 
وشكرًا جزياًل لكم جميعًا، والسالم عليكم ورحمة هلل.

الدكتور/ جعفر يعقوب العريان 

ال يسعنا في الختام إال أن نتقدم بوافر الشكر واالمتنان لإلخوة في املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية وعلى رأسهم األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم 
وزمالئه بحسن اختيارهم لهذا املوضوع املهم واملصيري الذي ُيَعدُّ بالفعل موضوعًا 
يستحق مزيدًا من البحوث والدراسات والندوات في املستقبل القريب. وأشكر أيضًا 
الدكتورة / فاطمة عبد هلل العازمي والزميلني الكريمني األستاذ / أبو الفتوح ساملان 
محمد، واألخ يوسف قاسم الباّلم على حسن حديثهم في هذه األمسية فلهم الشكر 
واملناقشة  بالتعقيب  تفضلوا  الذين  الكرام  الحضور  لإلخوة  أيضًا  وتحية  والتقدير، 
واإلضافة حول هذه الندوة املهمة. شكرًا للجميع ونلتقي إن شاء هلل في مناسبات 

أخرى.. والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته.
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اللقاء التعريفي باملركـز العربي
 لتأليف وترجمة العلوم الصحية

فبراير  2020 م

اليوم األول
كلمـــة وزارة الصحـــة

كلمـــة األستاذ الدكتو ر / مرزوق يوسف الغنيم 

اليوم الثاني
كلمـــة وزيـــر التربيـــة والتعليــم

كلمة األستاذ الدكتو ر / مرزوق يوسف الغنيم
تعريف باملركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

محاضرة أ. د. مرزوق يوسف الغنيم
التعقيبات 

للمختصني باملجال الصحي بوزارة الصحة

واملختصني مبجال اللغة العربية واملناهج
بــــوزارة التربيـــة والتعليــم

)مملكة البحرين(
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ندوتني علميتني في مملكة  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  عقد 
البحرين ، وذلك في الفترة من 16-15 من شهر فبراير 2020 م وكان هدف الندوتني 

هو التعريف باملركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وأنشطته املختلفة .

وكانت الندوة األولى برعاية كريمة من وزيرة الصحة السيدة / فائقة بنت سعيد 
الصالح ، وقد ألقت السيدة / أنيسة الحويحي مدير إدارة االتصاالت بوزارة الصحة 
باململكة كلمة الوزارة ــ ممثلة عن سعادة وزير الصحة ، وكانت الندوة الثانية بحضور 
ورعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين 
الذي ألقى كلمة مهمة في هذه الندوة التي عقدت في 16/2/2020 م. وفيما يأتي وقائع 

ما جرى في الندوتني :

ــ الندوة األولى مع املختصني بوزارة الصحة

السبت 15 من فبراير 2020 م

ــ الندوة الثانية مع املختصني بوزارة التربية والتعليم 

األحد 16 من فبراير 2020 م 

اللقاء التعريفي باملركز 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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ندوة اليوم األول
السبت 15 من فبراير 2020 م

بحضور املختصني بوزارة الصحة
  

بدأ عريف الندوة بالترحيب بالسادة املسؤولني املحترمني والحضور وبعد تالوة 
عطرة من القرآن الكريم قّدم نبذة تعريفية مختصرة عن جهود املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية وإنجازاته وإصدارته املتعددة ، ثم قّدم األستاذة / أنيسة سعد 
الحويحي مديرة إدارة االتصاالت بوزارة الصحة بمملكة البحرين نيابة عن سعادة 

الوزيرة السيدة / فائقة بنت سعيد الصالح، لتلقي كلمتها.

سعادة أ . د . مرزوق يوسف الغنيم 

األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

األخوات واإلخوة الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

في البدء أود أن أنقل لحضراتكم تحيات سعادة وزيرة الصحة السيدة / فائقة 
بنت سعيد الصالح، واعتذارها عن عدم الحضور لظرف طارئ .
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حضورنا الكرام

إن تعريب العلوم الصحية من األهمية بمكان بحيث تعقد له العديد من الندوات 
وليس ندوًة واحدة ، واملركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية قد حمل على عاتقه 
والصحي  الطبي  املجتمع  أوساط  في  املوضوع  بأهمية هذا  والتوعية  التعريف  مهمة 
العربي . وطريق العلم واملعرفة يأتي أواًل من اللغة العربية ، فهي ضمير األمم التي 
تعبر عن معتقداتهم وأحالمهم وآمالهم في مستقبل مضيء ومشرق ُيحّلق بهم إلى 

أعلى املراتب .

حضورنا الكرام

نرحب معكم في هذه الندوة بإخوتنا من دولة الكويت الشقيقة مقر املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية مثنني على جهودهم في مجال تعريب العلوم الصحية ، 
فأهاًل وسهاًل ، ونرجو لهم كل التوفيق ، ونتمنى لهم طيب اإلقامة في مملكة البحرين .

والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

كلمة أ . د . مرزوق يوسف الغنيم

نبينا  املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هلل  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ، وبعد ...

فأعّبر لكم عن سعادتي الغامرة بوجودي في مملكة البحرين الشقيقة والعزيزة 
ومعي وفد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ، ويزيد من سعادتي حديثي 
إلى هذه الكوكبة املتميزة من املختصني بوزارة الصحة، كما يسرني أن أتقدم بأسمى 
آيات الشكر والتقدير لسعادة وزيرة الصحة السيدة/ فائقة بنت سعيد الصالح املوقرة 
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على رعايتها الكريمة لهذه الندوة ، وعلى كلمتها الطيبة وما تضمنته من مشاعر أخوية 
وترحيب بوفد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ،  وتقدير جهوده املتواصلة 
في تأليف وترجمة العلوم الصحية ، وتعاون وزارة الصحة بمملكة البحرين  وتقديمها 
الدعم الالزم لنجاح هذه الندوة ولتحقيق أهداف املركز بالتعريف به وبمنجزاته الكبيرة 

على مدى ما يقرب من أربعة عقود منذ إنشائه . 
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ندوة اليوم الثاني
األحد 16 من فبراير 2020 م 

بحضور املختصني بوزارة التربية والتعليم
  

كلمة سعادة الدكتور / ماجد بن علي النعيمي *
بسم هلل الرحمن الرحيم .. والحمد هلل، والصالة والسالم على رسولنا الكريم، 

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعني. 

سعادة األخ العزيز األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم، األمني العام املساعد 
للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية .. اإلخوة واألخوات .. الحفل الكريم 
البداية  في  وبعد،  وبركاته..  هلل  ورحمة  عليكم  السالم   .. اإلسالم  بتحية  ُأحييكم 
يسعدني ويشرفنـي أن ُأرحب باألخ العزيز األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم .. 
شاكرًا أمامكم كل ما يقدمه من دعم وجهود لتعزيز كل ما من شأنه االرتقاء بالكتب 
الدراسية واملناهج الدراسية، وقد عاصرنا الدكتور لسنوات عديدة في هذه القاعة، 
وأمثالها كثير من خالل ندوات كان يحرص أن ُتقام في مملكة البحرين؛ لذلك ال يمكن 
املركز  التي صدرت عن  والسالسل  الكتب  أو  الصعيد،  ننسى جهوده على هذا  أن 
العربي للبحوث التربوية عندما كان يتولى رئاسته، فقد أثرت املكتبة العربية في املجال 
النظريات  إليه  وصلت  ما  أحدث  من  االستفادة  في  كبير  بشكل  وساهمت  التربوي، 
التربوية، أو من ممارسات تربوية على صعيد الكتاب املدرسي، أو على صعيد املعلم، 

أو على صعيد املنظومة التربوية بشكل عام. 

فباسمي أخي الكريم ُأكرر شكري نيابًة عن الحضور، وعن كل من هو في وزارة 
للتاريخ،  أمانة، وشهادة  وهذه  الجانب  هذا  ننسى  ولن  دعمك،  على  والتعليم  التربية 

وليست محاباة، وإنما الحق يقال.. لذلك دائمًا نذكر هذا الجهد الكبير ونثمنه. 

∗ وزير التربية والتعليم ــ مملكة البحرين
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اليوم يأتي لقاؤنا أيضًا في سلسلة من الجهود التي يقوم بها األخ الدكتور عندما 
تولى مركزًا آخــر، ومهمـًا أيضـًا، وله عالقة باملناهج، وله أيضًا عالقة بالتعليم. أمس 

كانوا في لقاء مع اإلخوان في وزارة الصحة، واليوم معنا بوزارة التربية والتعليم. 

سعادة األخ الكريم .. حرصنا أن يكون في هذه القاعة أساتذة من كلية عبد هلل 
بن خالد للدراسات اإلسالمية، وأيضًا من املناهج، ومن إدارات وزارة التربية والتعليم 
بأنه فرصة يجب  العربية؛ ألننا ننظر إلى هذا الجانب  بالكتاب وباللغة  كافًة واملعنية 
استغاللها عل الوجه األمثل، خصوصًا وأن املركز مهتم بالوسائل التعليمية والعلمية 
في موضوع الطب والعلوم الصحية، كذلك استخدام اللغة العربية وهي أيضًا خطوة 
في  املوجودة  واملخطوطات  الكتب  من  آالف  إلى  ينظر  عندما  فاإلنسان  جدًا،  مهمة 
النور،  رأى  ما  منها  واإلسالمية،  العربية  الحضارة  نتاج  أنها  يجد  العاملية  املكتبات 
ومنها ما ينتظر الفرج لكي يخرج من جديد؛ ألن املعلومات التي يتضمنها كبيرة جدًا. 

كنت أتصفح منذ فترة عددًا من الكتب التي ُتعنى بهذا الجانب فوجدت ظاهرة 
غريبة جدًا، وهي أن طوال فترات الحضارة اإلسالمية مهما اختلفت الظروف السياسية 
واالجتماعية لم يتوقف البحث في مجال الطب، أو في املجال العلمي، أو في املجال 
الحضاري، فالناس تنظر إلى محطات مهمة في تاريخ الدول في الجانب السياسي، 
البحث  قضية  أن  نجد  الفاحصة  الثاقبة  فبالنظرة  وأحداث،  حروب  من  وقع  وفيما 
في  املوجودة  املخطوطات  هذه  أتت  أين  من  وإال  كانت مستمرة،  والتأليف  والترجمة 
الجامعات، ودور الكتب العاملية؟ وهذا سؤال مهم. ونأمل أيضًا أن يكون لهذا املركز 
أن  كيف نستطيع  أنفسنا:  بالنجاح خصوصًا ونحن نسأل  مكلٌل  بارٌز  العريق جهٌد 
نثري كتبنا الدراسية في مجال هذه العلوم، وأنا أعتقد أن هناك مئاِت الكتب، وكثيرًا 
من املؤلفني لم يجدوا الطريقة املناسبة لنشر أبحاثهم، وهناك أسماء علماء كابن سينا 
وابن الهيثم وغيرهم من العلماء الذين نقف احترامًا لهم. لكن هناك كثير من املؤلفات 

واملخطوطات الشك أنها تفيدنا.

نحن في املناهج أعتقد عندما نحصل على هذه املعلومات سوف تنعكس على 
طالبنا، وخصوصًا في عصر أصبحت الهوية العربية اإلسالمية اليوم تتعرض لهجوم 
قاٍس على مكوناتها. نحن لسنا شيفونيني ننظر إلى الناس على أننا األفضل، ولكن 
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لها عن  تبحث  تاريخ حضاري  لها  ليس  التي  فاألمم  ما هو أفضل،  لدينا  أن  أعتقد 
تاريخ حضاري، فكيف باألمم التي تملك رصيدًا حضاريًا غنيًا.. فنأمل من اإلخوان 
في املركز تكرار مثل هذه اللقاءات، ونحن نرحب بكم في كل وقت في مملكة البحرين، 
وأن يكون طرح هذه الكتب واملخطوطات وهذه العلوم بأسلوب يناسب املنهج الدراسي، 
فهناك موضوعات للمختصني وللدراسات العليا، وهناك أيضًا معلومات تناسب الطالب 
في املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية أيضًا، وعلينا أن نغير الكتب، فال يمكن أن 
يدرس الطالب في الكتاب نفسه الذي قرأ فيه والداه، فهناك تطور متسارع في العلوم 

كافة. 

األمة  حال  يبني  اإلسالم  في  التسامح  عن  الصحف  إحدى  في  مقااًل  قرأت 
اإلسالمية مع من يسكنون في أقاليمها، وكان للخلفاء لقاءاٌت مع علماء، ال يتكلمون 

باللغة العربية، ولكن بلغات أخرى كانت مستخدمة في ذلك الوقت.

فنأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات وأن تكون هناك مادة علمية نستفيد منها إذا 
املناهج  في  إخواني  يقوم  إلكترونية، وسوف  بها بصورة  يزودنا  أن  املركز  استطاع 
بوضعها في الصورة املطلوبة، خصوصًا وأن لدينا بوابة إلكترونية يّطلع عليها آالف 

من الطلبة وأولياء األمور، واألسلوب الحديث له دور كبير في إيصال املعلومات.. 
هذه خواطر حاولت أن أنقلها لكم. 

الذين  واإلخوة  الغنيم  يوسف  مرزوق   / الدكتور  األستاذ  العزيز  األخ  سعادة 
إنها لفرصة أن يكون زمالئي وأبنائي من كلية  الشقيقة..  الكويت  شرفونا من دولة 
عبد هلل بن خالد للدراسات اإلسالمية والتي نتطلَّع  أن يكون لها دور في الجانب 
اإلسالمي والحضاري العربي بمفهومة الحديث، ألن مثل هذه اللقاءات لها طابع مهم 
أنها كسرت من الطابع املدرسي، وطابع الفصل الدراسي إلى مساحة كبيرة، ونستمع 
للمحاضرين الذين حرصوا على تقديم كل ما لديهم وهذه جولة في الحضارة، ولكن 

جولتكم عندنا أكبر وأهم  ..   شكرًا لكم والسالم عليكم ورحمة هلل وبركاته. 
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∗ األمني العام املساعد ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

املُحاِضر / أ . د . مرزوق يوسف الغنيم*

نبينا  املرسلني  أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هلل  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ، وبعد ...

بمملكة   – والتعليم  التربية  النعيمي وزير  ماجد بن علي  الدكتور/  سعادة األخ 
البحرين اإلخوة واألخوات،، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في رحاب اللغة العربية لغة 
أربعمائة وسبع وستني مليون نسمة من العرب. هذه اللغة التي كرمها هلل سبحانه 
وتعالى بأن أنزل كالمه الكريم بها، وهذا شرف عظيم لم تحظ به لغة أخرى، فقد قال 
سبحانه وتعالى في محكم كتابه : } َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌرۗ  لَِّساُن 
ِبنٌي { آية ”)103( سورة النحل. َذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُّ الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهٰ

وأشكر لكم أيها اإلخوة واألخوات حضوركم الكريم ، وأنا على يقني أن جهودكم 
سيكون لها دوٌر مهٌم وكبير في مناقشة املوضوعات التي سُتطرح. 

نأمل أن يكون لنا جميعًا دوٌر في إبراز لغتنا العربية بتمّيزها وسعتها وعظمتها، 
إذ إنها لغة القرآن الكريم ، وُتَعدُّ من أقدم لغات العالم. نسأل هلل التوفيق والسداد 

فيما نقوم به.

اإلخوة واألخوات 

إن اللغة العربية تفوق اللغات األخرى بعدد كلماتها، حيث تصل إلى اثني عشر 
مليون كلمة، وهي بذلك تفوق كثيرًا من اللغات منها اإلنجليزية والفرنسية والروسية.

هذه اللغة أال تستحق أن نفخر بها، ونوليها االهتمام الذي تستحقه، وتصبح هي 
هويتنا، ونحرص على تعليم أبنائنا قواعدها الصحيحة؟ لتعود إلى ما كانت عليه في 
الزمن املاضي عندما كانت هي لغة البحث والتأليف، وُكِتبت حينها كتب العلوم والطب 
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بها من ِقَبل علماء عرب من مثل: ابن سينا، والحسن بن الهيثم، وابن رشد، والفارابي، 
والرازي وغيرهم كثير، وُترِجمت مؤلفاتهم إلى اللغات األخرى لتتم االستفادة منها من 

ِقبل غير الناطقني بهذه اللغة.

وتبيان  الوصف،  في  ودقتها  املرادفات،  فعدد  عاجزة؛  ليست  العربية  اللغة  إن 
ولألسف  ولكننا  تخصصاتها،  بكل  العلوم  تحوي  أن  على  قادرة  يجعلها  املشاعر 
أصبحنا نبتعد عنها ونّدعي ــ ولألسف ــ أن اللغة العربية صعبة وأنها ليست لغة علوم 

وطب، بل لغة إنشاء وتعبير فقط.

اإلخوة واألخوات

من هنا جاءت فكرة إنشاء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية؛ ليكون 
رافدًا مهمًا في الثقافة العربية في زمان طغت فيه اللغات األجنبية حتى على محادثاتنا 
لغات التعلُّم والتعليم بداًل من  ولألسف –  الشخصية، وأصبحت اللغات األجنبية – 
اللغة العربية. مع مناداة كثير من التربويني بأن تكون لغة التعليم هي اللغة األم لبلد 

املتعلمني لسهولة كسب املعلومات املختلفة.

ُأنِشيء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في عام 1983م وقد جاء 
بمبادرة من مجلس وزراء الصحة العرب، ويهدف إنشاؤه إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في املجاالت 
الصحية والطبية.

ــ دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجاالت العلوم الصحية.

ــ إصدار الدوريات  واملطبوعات  واألدوات األساسية لبنية املعلومات الطبية العربية 
في الوطن العربي.
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ــ تجميع اإلنتاج الفكري الطبي العربي، وحصره وتنظيمه، وإنشاء قاعدة معلومات 
متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 
والصحية.

الكتب  من  كبير  عدد  وترجمة  بتأليف  املركز  قام  األهداف  تلك  ولتحقيق 
الطبية والتي تشمل :

ــ كتبًا ثقافية صحية ويبلغ عددها 128 كتابًا.

ــ كتبًا منهجية طبية ويبلغ عددها 25 كتابًا.

ــ كتبًا مترجمة عن َأمات كتب الطب الحديث ويبلغ عددها 148 كتابًا.

ــ مجلة دورية ُتعَنى بالتعريب وصدر أخيرًا العدد 57.

ــ مجموعة من املعاجم واألطالس الطبية شملت:

20 معجمًا وهي ُتعَنى بشرح املصطلحات الطبية. 	•

6 أطالس وهي ُتعَنى بشرح الصور التي لها عالقة بالطب. 	•

ومن هنا - أيضًا -  جاءت فكرة هذا اللقاء ليتعرف املختصون على املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية، ويتعرفوا على أهدافه ومنجزاته، وليكونوا على دراية 
كاملة بما يقوم به هذا املركز من جهود للحفاظ على اللغة العربية، لنصبح كما كان 
قدماء العرب من أيام األمويني  والعباسيني عندما قاموا بأعمال تأليف كتب العلوم 
املختلفة بلغتهم العربية السليمة، وأيضًا عندما قاموا بترجمة كتب العلوم األخرى من 
ذلك  في  كانوا  العربية.  اللغة  إلى  والهندية  والفارسية،  واإلغريقية،  السريانية،  اللغة 

لديهم مشروع نهضة ونجحوا فيه.
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ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم على  شكرًا لسعادة الدكتور/ 
رعايته لهذا اللقاء الطيب. وفي ختام كلمتي أقول : 

يــــا أوال التـــي لهـا             في العال رفرف العلْم

لك مـنـــــــا تحيــــــــة             ِمْلؤها الحبُّ ُمرَتِسْم

قــــد عرفنــــــــاِك درًة             ُكَلهــا الجـوُد والكرْم

لك فـــي العلــــم آيــة             وَسَمْت حولك الهَمْم

شاكرًا لكم أيها اإلخوة واألخوات حضوركم، وأنا على يقني أن وجودكم سيكون 
له دور كبير في مناقشة املوضوعات التي سُتطرح.

ولغة  الكريم  القرآن  لغة  العربية  لغتنا  إبراز  لنا جميعًا دور في  يكون  أن  نأمل 
العرب التي ُتعد من أقدم اللغات.
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تعريف باملركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ـ اإلنجازات واإلصدارات ( ـ املقرـ  )اإلنشاءـ 

ويسعدني أن نستعرض معكم مراحل إنشاء املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الصحية، ففي مارس عام 1980م عقد مجلس وزراء الصحة العرب دورته الخامسة 
في تونس أسفرت عن قرار بإنشاء املركز العربي للوثائق واملطبوعات الصحية، وقد 
وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت بتاريخ 14/11/1980م على استضافة املركز لتكون 

دولة الكويت مقره الدائم.

مساحتها  تبلغ  املركز  لبناء  أرضًا  مشكورة  الكويت  دولـــة  خصصت  وقـــد 
)5880 مترًا مربعًا( بتكلفة ثالثة ماليني وثمانمائة ألف دينار. 

• مبررات اإلنشاء	

أهمية التخاطب باللغة األم بني الطبيب واملريض.   -

التعليم باللغة األم يجعل املتعلم أكثر استيعابًا وابتكارًا.   -

معالجة الضعف العام في اللغة العربية لدى األطباء.  -

توفير الكتب املؤلفة واملترجمة.  -

• أهداف اإلنشاء 	

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها. 

العلوم  مجاالت  في  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  حركة  وتشجيع  دعم  ــ 
الصحية.
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ــ إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومات الصحية.

قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه،  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 
معلومات متطورة.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 
والصحية.

واقع التعليم في وطننا العربي
في األردن تتم دراسة الطب والهندسة والعلوم باللغة اإلنجليزية، وفي اإلمارات 
العربية املتحدة ُيدرَّس الطب والعلوم باللغة اإلنجليزية، وفي البحرين تتم دراسة  الطب 
والهندسة والعلوم باللغة اإلنجليزية، أما في الجزائر فتدرَّس العلوم األساسية بالعربية 

في مدرسة املعلمني، وبقية العلوم باللغة الفرنسية.

اإلنجليزية،  باللغة  والهندسة  الطب  دراسة  تتم  السعودية  العربية  اململكة  وفي 
باللغة  والهندسة  العربية،  باللغة  األساسية  والعلوم  الطب  دراسة  تتم  السودان  وفي 
ُيدََّرس  املغرب  وفي  اإليطالية،  باللغة  الطب  دراسة  تتم  الصومال  وفي  اإلنجليزية، 
الطب والهندسة بالفرنسية، وفي اليمن ُيدََّرس الطب باللغة اإلنجليزية والعلوم كذلك، 
وفي جيبوتي والكويت تتم دراسة الطب والهندسة والعلوم باإلنجليزية، وفي سوريا 

التخصصات كلها باللغة العربية، وهي الدولة الوحيدة التي ُتدرِّس باللغة العربية.

عدد  يبلغ  مليون،  لكل  اإلصدارات  وعدد  السكان  عدد  تبيِّن  إحصائية  وهذه 
سكان الوطن العربي467 مليون نسمة، إجمالي اإلصدارات 10759 إصدارًا، وعدد 
اإلصدارات لكل مليون شخص 50 كتابًا، وإسرائيل 1200 كتاب لكل مليون شخص، 
وإسبانيا 1800 كتاب لكل مليون شخص، وأملانيا 210 كتب لكل مليون شخص، وهذه 
اإلحصائية قبل عام من اآلن، وأنا أعتقد أن الخمسني صارت عشرة بعد صدِّنا عن 

الكتاب نتيجة التكنولوجيا الحديثة.
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الكتب  من  عددًا  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  أصدر  وقد 
املؤلفة واملترجمة خالل الفترة من )2000م إلى 2019م(، منها كتب منهجية مترجمة 
)109( كتب، وكتب منهجية مؤلفة )23( كتابًا، وكتب ثقافية )128( كتابًا، ومن املعاجم 
التي أصدرناها من           الكتب  عددًا، ومن   )57( الطب  تعريب  )27(، ومجلة  واألطالس 
املعرفة  باستثمار  الوعي  وكتاب  صفحة،   )80( التكميلي  الطب  كتاب  2000م:  عام 
وتنمّيتها )233( صفحة، وكتاب إدارة املستشفيات )173( صفحة، وكتاب التخطيط 
الصحي )166( صفحة، وكتاب مدخل إلى علم املصطلح الطبي )400( صفحة، وكتاب 
األمراض الفيروسية )153( صفحة، وكتاب التوعية الصحية )400( صفحة، وكتاب 
الصحة املدرسية )600( صفحة، وكتاب املرشد في اإلسعافات األولية )220( صفحة، 
وكتاب الطب الوقائي )219( صفحة، وكتاب العربية وإشكالية التعريب في العالم العربي 
)190( صفحة، وكتاب مائة حالة في جراحة تقويم العظام والطب الروماتزمي )400( 
صفحة، وكتاب التشريح العصبي )298( صفحة، وكتاب التوحد )43( صفحة، وكتاب 
األمراض الفيروسية )421( صفحة، وكتاب رعاية املحتضرين )155( صفحة، وكتاب 
صفحة،   )190( املستشفيات  عداوى  منع  وكتاب  صفحة،   )500( واإلدمان  الطعام 
وكتاب رواد الطب غير الحاصلني على جائزة نوبل )500( صفحة، وهذا الكتاب من 
الكتب التي أعتز بها فقد قرأته مرتني، وهو يحتوي على 10 ِسَير ذاتية لرواد الطب 
في أنحاء العالم لم يحصلوا على جائزة نوبل، ثم كتاب مبادئ االستدالل السريري 

)500( صفحة. 

بالنسبة للمعاجم:

أصدر املركز من املعاجم سبعة معاجم إضافة إلى املعجم املفسر للطب والعلوم 
البصر  تصحيح  ومعجم  صفحة،   )930( الوراثيات  معجم  كالتالي:  وهي  الصحية 
ومعجم  صفحة،   )340( الطبية  االتصاالت  ومعجم  صفحة،   )719( اإلبصار  وعلوم 
واألمراض  األشعة  مصطلحات  ومعجم  صفحة،   )250( النفسي  الطب  مصطلحات 
)765( صفحة، ومعجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد )520( صفحة، ومعجم 
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)A الباثولوجيا واملصطلحات )720( صفحة، واملعجم املفسر للطب والعلوم )حرف
)10 آالف مصطلح(، )وحرف B( )خمسة آالف مصطلح(، )وحرف C( )عشرة آالف 
مصطلح(، )وحرف D( )ستة آالف مصطلح(، )وحرف E( )سبعة آالف مصطلح(، 
)وحرف  )سبعة آالف مصطلح(،   )I )وحرف  )سبعة آالف مصطلح(،    )F )وحرف 

K – J( )ستة آالف مصطلح(.

بالنسبة لألطالس:

 444( الجلدية  األمراض  أطلس  كالتالي:  وهي  أطالس  خمسة  املركز  أصدر 
صفحة(، وأطلس الباثولوجيا )430 صفحة(، وأطلس أمراض الفم )350 صفحة(، 
وأطلس التشريح العصبي ملناطق اللغة في الدماغ البشري )298 صفحة(، وأطلس 

األمراض الجلدية لدى املسنني )222( صفحة.

بالنسبة لسلسة الثقافة الصحية:

أصدر املركز )128( إصدارًا وهي مؤلفة بلغة سهلة جذابة للقارئ املتخصص، 
كتاب الصداع النصفي )51 صفحة(، وكتاب شلل  وغير املتخصص وهي كالتالي: 
لل الرعاش )44 صفحة(، وكتاب سرطان القولون  األطفال )36 صفحة(، وكتاب الشَّ
)27 صفحة(، وكتاب قواعد الترجمة الطبية )38 صفحة(، وكتاب أمراض صمامات 
القلب )75 صفحة(، وكتاب مضادات األكسدة )34  صفحة(، وكتاب قواعد التأليف 
والتحرير الطبي )40 صفحة(، وكتاب الفصام )61 صفحة(، وكتاب صحة األمومة 
)29 صفحة(، وكتاب مقاومة الحياة األسرية )54 صفحة(، وكتاب األمراض السارية 
)750 صفحة(، وكتاب السيجارة اإللكترونية )27 صفحة(، وكتاب الصحة والفاكهة 
 38( الغذائية  املعادن  وكتاب  صفحة(،   34( سارس  مرض  وكتاب  صفحة(،   38(
صفحة(، وكتاب اإلشعاع )86 صفحة(، وكتاب انفصال شبكية العني )68 صفحة(، 
وكتاب  )68 صفحة(،  كورون   داء  وكتاب  )77 صفحة(،  القوارض  مكافحة  وكتاب 

السكتة الدماغية )70 صفحة(، وكتاب التغذية الصحية )114 صفحة(.
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بالنسبة ملجلة تعريب الطب:

وقد أصدر املركز )57( إصدارًا، حيث كل عدد له موضوع معني خاص به، وقد 
يسأل أحدكم هل هناك تنسيق بينكم وبني منظمات ومؤسسات أخرى؟ نعم هناك تنسيق 
بيننا وبني منظمة الصحة العاملية فيما يخص املعاجم الطبية، وصندوق األوبك للتنمية 
الدولية فيما يخص األطالس، والبنك اإلسالمي، ومركز تنسيق التعريب فيما يخص 
السودان،  في  للتعليم  العليا  والهيئة  الجزائر،  في  للتعليم  العليا  والهيئة  القواميس، 

واملنظمة العربية للترجمة، واليونسكو في حضور اجتماعات وتبادل معلومات.

فيما يخص الهيئات والجمعيات األهلية:-

اللغة،  مركز هندسة  الهيئات والجمعيات األهلية منها:  بعديد من  املركز  يرتبط 
وجمعية لسان العرب، واملجلس الدولي للغة العربية، واتحاد مترجمي العرب، والجمعية 

املصرية لتعليم العلوم )جمهورية مصر العربية(، واملنظمة العربية للترجمة.

وهي           خبرتي  من خالل  أكلمكم  أنا  معوقات،  هناك  بالطبع  معوقات؟  هناك  هل 
44 سنة، منها تسع سنوات عميدًا لكلية التربية األساسية، فاملعلم مثل الطبيب إذا 
وه  تَخطَّ يثبت في مكانه، ويجد أن زمالءه  الدورات والقراءة واالطالع  لم يستمر في 
بمراحل وسنوات عديدة؛ لذا يجب على املعلم أن يقرأ ويتابع كل ما هو جديد، ومن 

هذه املعوقات ما يلي:

والطب  العلوم  كليات  خاصة  الجامعي  التعليم  في  اإلنجليزية  اللغة  إحالل 
ه أولياء األمور إلى تعليم أوالدهم في  والهندسة محّل اللغة العربية، ولألسف اآلن توجَّ
مدارس أجنبية، وهي مشكلة في حد ذاتها، فقد أصبح األبناء يتفاهمون فيما بينهم في 

البيت باللغة األجنبية، واألب واألم ال يفهمون كالمهم.

	 ضعف اللغة العربية لدى خريجي الجامعات.•

	 العزوف عن تخصص اللغة العربية.•

	 ضعف قدرات الطبيب اللغوية وأعني بذلك بعض األطباء وليس كلهم.•

	 ضعف التنسيق بني الجهات العاملة في حقل الترجمة.•
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	 غياب االستراتيجية الشاملة لحقل الترجمة في الوطن العربي.•

	 ندرة املترجمني املتخصصني في العلوم املختلفة وخاصة الطب والهندسة.•

وهناك مجموعة من األطباء يتعاونون معنا، وأرجو أن يكون من بينكم من يتعاون 
معنا، وأنا سعيد إن كان منكم من لديه الرغبة في هذا التعاون، ونحن سنكون على 

تواصل معه إن شاء هلل.

هناك ترجمة تأتينا )ولكن لألسف ضعيفة( ال يستطيع أحد أن يفهمها؛ لضعف 
من  الكتب  قراءة  في  مشقة  يجدون  املحررين  من  عدد  املركز  في  ولدينا  أسلوبها، 
يقومون  أيضًا، حيث  العربية  اللغة  صيادلة وطب أسنان، وعلوم، ومتخصصون في 

بضبط تلك الكتب حتى تكون مفهومة لدى املختص وغير املختص.

التدّرج في تدريس الطب باللغة العربية:
	 تدريس بعض املواد الدراسية في كليات الطب باللغة العربية التي ُتدرَّس باللغة •

البيئة  وصحة  النفسية،  والصحة  واإلدارة،  املصطلحات،  علم   : مثل  اإلنجليزية 
وغيرها من املواد التي يمكن تدريسها باللغة العربية.

	 خلق الوعي عند الناس بأهمية اللغة العربية.•

	 تأسيس املزيد من أقسام الترجمة في الجامعات العربية.•

ربون(، وكانت هناك كلية كاملة للترجمة،  وأنا زرت في أبريل املاضي جامعة )السُّ
املترجمني  إن  وقالت:  جزائرية،  عربية  أصول  من  مديرة  الجامعة  هذه  ُتدير  وكانت 
الذين يتخرجون من هذه الكلية محجوزون، وهم على مقاعد الدراسة لألمم املتحدة، 
واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، وغيرها من املؤسسات، وذلك عندما سألتها أين 
يذهب هؤالء بعد التخرُّج ؟ فلماذا ال يكون هناك شيء مثل ذلك في جامعاتنا العربية.

	 تطوير مناهج اللغة العربية في املدارس والجامعات.•

	 تشجيع تخصص اللغة العربية في الجامعات.•

	 رفع مستوى إعداد معلمي اللغة العربية.•

	 الدعم املادي لهيئات ومؤسسات الترجمة.•
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املُحاِضر/ أ.  د . مرزوق يوسف الغنيم

اللغة العربية 
جمال وثراء ، وتاريخ وحضارة

بسم هلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعني ، وبعد ...

اإلخوة واألخوات.. 

إن اللغة هي األداة التي ُيَعدُّ بها الفرد عن املشاعر واألحاسيس، ومن وظائفها: 
التعبير، والتواصل، وكذلك الوظيفة التخّيلية، وُتعّد اللغة العربية من أقدم اللغات الحّية، 
كما أنها من أقوى اللغات، وأشدها ثباتًا، حيث صمدت لقرون طويلة وما زالت محتفظة 
بمتانتها لم َتضُعف، ولم تنقرض كما انقرضت لغات كثيرة، ومن هنا يتضح لنا حكمة 
تحدثًا في  اللغات  أكثر  وثباتها، وهي من  لقوتها  العربية  باللغة  الكريم  القرآن  نزول 
العالم؛ إذ يتحدث بها أكثر من 467 مليون شخص مما يجعلها خامس أكثر اللغات 

تحدثًا على مستوى العالم، وللُّغة العربية خصائص تميزت بها، من بينها:

	 اإلعراب، وُيعَتبر من أقوى عناصر اللغة العربية، وتتمثل أهميته في نقل املفاهيم •
ودفع الغموض وَفهم املراد.

	 االشتقاق: وُيَعدُّ من الخصائص النادرة لهذه اللغة، وُيقَصد به أخذ فرع من أصل، •
علم، عالم، عليم، عاّلمة، وفي إحدى التجارب  وأخذ صيغة من صيغة، من مثل: 
العربية تم إدخال نحو سبعة آالف جذر عربي إلى الحاسوب ِضْمن قواعد ثابتة 
ُتشَتق بها املشتقات، وتتصّرف بها األفعال وتتولد بها الكلمات، فإذا بالحاسوب 

ُيوّلد ماليني الكلمات اعتمادًا على هذا العدد املحدد من الجذور .

	 الترادف: وُيقَصد به إطالق عدة ألفاظ للمعنى الواحد، من مثل: الشهد والعسل، •
سكني وُمدَية. وهناك كثير من املرادفات التي ُتبيِّن الدقة في بيان املشاعر، فمثاًل 
الحب، ولكنها تختلف في درجات الحب، فالُهيام  نجد أن هناك 24 كلمة تعني: 
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يعني الحب بجنون، أما اللوعة فهي الحب بألم، والعشق هو الحب بشغف، كما أن 
هناك كلمات أخرى مثل الصديق، فهناك الصديق، والصاحب، والرفيق، والزميل، 

والقرين.

	 النحت: وهو ظاهرة قديمة احتاجت إليها اللغة قديمًا وحديثًا، وهو أن َيعَمد الكاتب •
إلى كلمتني، أو جملة، فينتزع من مجموع حروف كلماتها كلمة تدل على ما كانت 
تدّل عليه الجملة نفسها مثل: كلمة " البسملة " أي: "بسم هلل الرحمن الرحيم"، 
ال حول وال قوة إال باهلل"، و"برمائي" للداللة على الحيوانات   " أي:  و"الحوقلة" 

البرية املائية.... وهكذا.

	 من • كثير  تعريب  الثرية  بمترادفاتها  العربية  اللغة  خصائص  رت  َيسَّ التعريب: 
املصطلحات العلمية األجنبية، وُتتابع  مجامع اللغة العربية اليوم كثيرًا من الكلمات 

الجديدة التي تطرقها املستحدثات التقنية الجديدة. 

	 دقة التعبير: حيث تتمّيز اللغة العربية بالفصاحة وسالمة التراكيب.•

	 اإليجاز : من جمال اللغة العربية قدرتها على اإليجاز غير املخل، فنجد في الجملتني •
التاليتني أن عالمتي الضم والفتح فقط ُتغّيران املعنى كاماًل. فعندما ُسئل حكيم :

من َأْسعُد النَّاِس ؟ قال : من َأْسَعَد النَّاَس. 

	 سعة اللغة العربية فهي زاخرة بمفرداتها، حيث يفوق عدد كلمات العربية كلمات •
أية لغة أخرى، ولو أخذنا مثاًل مقارنة بني أربع لغات عاملية لوجدنا ما يلي:

	 لبؤة(،   • فرس(، )أسد -  امرأة(، )حصان -  التمييز بني املذكر واملؤنث )رجل - 
)طالب - طالبة(، )معلم - معلمة(، )ذكي - ذكية(.

اللغات  عرفته  ُمدرَّج صوتي  أوسع  تمتلك  أنها  اللغة  هذه  أهم خصائص  ومن 
األخرى، حيث تتوزع مخارج الحروف من الشفتني إلى أقصى الحلق، بينما نجد في 
لغات أخرى غير العربية أن مخارجها محصورة في نطاق أضيق، كأن تكون مجتمعة 
متكاثرة في الشفتني، كما نجد أن لغات أخرى من مثل الفرنسية متزاحمة من جهة 

الحلق.
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وللُّغة العربية كثير من املعجزات، فنجد مثاًل أن كلمة واحدة لها أكثر من معنى، 
ويكون معناها طبقًا للحال املنطوقة فيه، ومثال ذلك:

طّيب: بمعنى سليم، وطيب: بمعنى لذيذ، وطيب: بمعنى متواضع، وطيب: بمعنى 
بمعنى وبعدين. بينما نجد في  تهديد، وطيب:  بمعنى حاضر، وطيب:  اسكت، وطيب: 
 Watch, Hour, Horologe, :اللغة اإلنجليزية أن كلمة ساعة تأتي بأسماء كثيرة منها
Clock، ويدخل حرف الالم في اللغة ليعطي معاٍن أخرى، فهناك حوالي 30 " المًا " 

في اللغة العربية وتختلف أوجه تناولها حسب الجملة، وذلك من مثل:

الم الجر: السيارُة لنا.  -

الم األمر: لتقل خيرًا أو لتصمت.  -

الم االبتداء: لدرهُم وقايٍة خيٌر من قنطار عالج.  -

الم البعد: ذلك، هنالك.  -



- 189 - - 188 -

الم الجواب: لو اجتهدت لنجحت.  -

الم الجحود: ما كان الفريُق ليفوز لوال تعاوُن العبيه.  -

َم ِمن  ُ َما َتَقدَّ ِلَيْغِفَر َلَك هللَّ ِبيًنا )1(  }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُّ الم التعليل:   -

ْسَتِقيًما{ )2( ]سورة  َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا مُّ َذنِبَك َوَما َتَأخَّ
الفتح [.

أو ليست هذه اللغة معجزة؟!

ومن مميزات اللغة العربية أنها ُتراعي اجتماع الحروف في الكلمة الواحدة من 
حيث ترتيبها وتوزيعها؛ مما يؤدي إلى االنسجام الصوتي والتآلف املوسيقي، فمثاًل:             
القاف  الجيم مع  والدال، وال تجتمع  السني والضاد  الظاء، وال  الزاي مع  ال تجتمع 

والظاء والطاء، وال الحاء مع الهاء.

فهي ذات ثروة واسعة في أصول الكلمات  وأّية لغة في العالم مثل هذه اللغة؟! 
واملفردات، فقد ُجِمَع للسيف على سبيل املثال نحو ألف اسم، ولألسد أكثر من ثمانني 
قد ذكر أن األستاذ "دو  اسمًا، وكان املستشرق الفرنسي رينان )1823م1892-م( 
هامر" قد جمع املفردات العربية املتصلة بالَجَمل فبلغت أكثر من خمسة آالف وستمائة 

وأربع وأربعني مفردة.

علماء  ألفاظها  وكثرة  مفرداتها  ووفرة  العربية  اللغة  مادة  غزارة  على  ويشهد 
إن                   1956م(:   - )1868م  بروكلمان  األملاني  املستشرق  يقول  حيث  الغربيون،  اللغة 

" معجم اللغة العربية ال يجاريه معجم في ثرائه ". 

ويقول املستشرق ألفريد غيوم 1888م - 1965م:

"يسهل على املرء أن يدرَك مدى استيعاِب اللغِة العربيِة واتساعها للتعبير عن 
جميع املصطلحات العلمية للعَالم القديم بكل يسٍر وسهولة".
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ويقول املستشرق النمساوي جوستاف جرونيباوم 1909م - 1972م:

أنزلها  ــ  ــ صلى هلل عليه وسلم  إلى رسوله محمد  عندما أوحى هلل رسالته 
ـ في سورة مريم }َفِإنََّما  ـ صلى هلل عليه وسلمـ  ا{ وهلل يقول لنبّيه محمدـ  }ُقْرآًنا َعَرِبّيً

ا{]سورة مريم: آية 97[. َر ِبِه اْلُمتَِّقنَي َوُتنِذَر ِبِه َقْوًما لُّّدً ْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبشِّ َيسَّ

التي  الوسيلة  فهي  شرفها،  في  العربية  اللغة  تطاول  أن  تستطيع  لغة  من  وما 
أْخِتيرت؛ لتحمل رسالة هلل النهائية.

ويقول املستشرق الفرنسي رينان 1823م- 1892م :

"من أغرب املدِهشات أن تنبَت تلك اللغة القومية، وتصل إلى درجة الكمال وسط 
الصحاري عند أّمة من الّرّحالة، تلك اللغة التي فاقت أخواِتها بكثرِة مفرداتها ودقة 
معانيها وحسِن نظاِم مبانيها، ولم ُيعَرف لها في كل أطوار حياتها طفولٌة وال شيخوخٌة، 
وال نكاد نعلم من شأنها إال فتوحاتها وانتصاراتها التي ال ُتباَرى، وال نعرف شبيهًا 
لكيانها من كل  وبقيت حافظًة  تدّرج  للباحثني كاملًة من غير  التي ظهرت  اللغة  لهذه 

شائبة ".

وقد أضفى اإلعراب إلى اللغة العربية جمااًل فوق جمالها، فاإلعراب هو وسيلة 
ذلك  فمن  املعنى،  ولتوضيح  مطلوب،  هو  عما  لإلفصاح  وهو وسيلة  والتبيني،  البيان 

عندما نقول:

• كيف أنت ومحمٌد ؟	

• كيف أنت ومحمدًا ؟	

للَوْهلَة األولى يظهر أن السؤالني ال يفترقان في املعنى، ولكن الحقيقة عكس ذلك، 
فالسؤال األول )بضّم الّدال في كلمة محمٌد(، فهو يسألك عن حالك وحال محمد.. 
مدى  عن  يسأل  فإنه  محمدًا"(   " كلمة  في  الّدال  )بنصب  الثاني  السؤال  في  ولكن 

العالقة بينكما ومثال آخر:
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• ال يذهْب خالد.	

• ال يذهُب خالد.	

عند تسكني "يذهْب" فهذا يعني النهي، أما عند رفع "يذهُب" فهذا يعني النفي.

أليست هذه اللغة جميلة ومعجزة؟

كان للُّغة العربية في العصور الوسطى مقاٌم كبيٌر، فهي كانت لغة الفلسفة والطب 
ومختلف العلوم والفنون، بل أصبحت لغة للحضارة في ذلك الوقت، ففي عام 1207م 
كان في جنوب أوروبا معهد لتعليم اللغة العربية، وقامت كثير من الجامعات بإحداث 
العربية، وفي عهد  اللغة  تعليم  السويد  1636م قررت  العربية، وفي عام  للغة  كراٍس 
بطرس األكبر في روسيا أرسل إلى الشرق خمسًة من الطلبة الروس لتعلُّم العربية، 

وامتّد تأثير العربية إلى كثير من اللغات األخرى. 

اللغات إلى حّد يصل إلى نسبة 30 %،  اللغة العربية في كثير من  وقد أثَّرت 
ومن هذه اللغات: األردية، والفارسية، والكشميرية، والتركية، والكردية، والصومالية، 
والسواحلية، واملالطية، وغيرها، حتى إّن بعض هذه اللغات مازالت تستعمل الحروف 
كاإلنجليزية،  األوروبية  اللغات  في  عربية  كلمات  أيضًا  دخلت  وقد  للكتابة؛  األبجدية 
كهف  مثل:  من  اإلنجليزية  اللغة  في  منها  كثيرة،  أمثلة  وهناك  واألملانية،  والفرنسية، 
Cave، قلوي Alkaline، الكحول Al-Cohol، وقطن Cotton . ومن اللغة الفرنسية:  

سكر  األملانية  ومن   ،Chemise والقميص   ،Alcade والقاضي   ،  Guitarالقيثارة
كلمة سكر  أن  نجد  الروسية  اللغة  وفي   ،Gips Papagei، وجبس  وببغاء   ،Zucker

ُتنطق ساخار والشاي ُينطق تشاي، واملسجد ُينطق متشت، وصندوق ُيلفظ صندوك.

وهكذا لو راجعنا جميع لغات العالم لوجدنا أنها تزخر بكلمات عربية سليمة، 
وهذا سّر من أسرار هذه اللغة العظيمة، ألم نقل إن هذه اللغة قد كّرمها هلل ــ سبحانه 

وتعالى ــ وأنزل كتابه الكريم بها؟
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واآلن نستعرض بعضًا من معجزات اللغة العربية 

كان األصمعي يمشي على َمقُربة من خيام بعض األعراب، واملعروف عن سكان 
البادية أنهم أفصح العرب؛ ألّن لغتهم سليمة لم يخالطها شيء، رأى األصمعي فتاة 
في العاشرة من العمر تحمل قربة ماء ثقيلة، والِقْربة تميل وينسكب املاء منها فصاحت 
األسماء  من  و)ُفو(  بفيها(.  لي  ِقَبل  ال  ُفوها،  غلبني  فاها،  )الْحْق  أبِت،  يا  الفتاة: 
بفصاحة  ُأعِجب األصمعي  بالياء،  وُتجّر  باأللف  وُتنَصب  بالواو  ُترفع  التي  الخمسة 

الفتاة الصغيرة، فقال لها: ما أفصحِك يا فتاة..! فردت الفتاة عليه:

هناك آية في القرآن الكريم فيها خبران  يا عّم، وهل ترك القرآن لنا فصاحة؟! 
أية آية هذه؟ قالت تلك الفتاة:  وأمران ونهيان وبشارتان، استغرب األصمعي، وقال: 

اآلية رقم )7( في سورة القصص.

}َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى{ )الخبر األول( }َأْن َأْرِضِعيِه{ )األمر األول( }َفِإَذا 

َتَخاِفي{  }َواَل  الثاني(  )األمر   } اْلَيمِّ ِفي  }َفَأْلِقيِه  الثاني(  )الخبر   } َعَلْيِه  ِخْفِت 

ِإَلْيِك{ )البشارة األولى(  وُه  )النهي األول( }َواَل َتْحَزِني{ )النهي الثاني( }ِإنَّا َرادُّ
}َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلني{ )البشارة الثانية(.

َفِلَم نخجل نحن من التحدث بلغتنا؟ أفصح اللغات وأنقاها وأروعها وأبقاها، بل 
وتعاَل َنُغْص في عبقرية العرب واللغة العربية:

ِسـْر َفال َكـــَبا ِبك الَفَرُس

إن عكست الكالم السابق حرفًا حرفًا فسيظل نفسه !

ي مابي هم ما بهم وهمِّ ي وهمَّ بي أحبابي       همُّ آَب َهمِّ

أال نالحظ أننا نستطيع أن نقرأ البيت السابق دون أن ُنحرِّك اللسان !
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َقَطعنا على قطع الَقَطا قطع ليلٍة      ِسراعًا على الخيل العتاِق الالحِق

وهذا البيت السابق ُيقَرأ دون أن ُنحرِّك الشفتني !
ألــــــــــــــوُم صــــــديقــــــي   وهـــــــــــــــــذا مــحـــــــــــــــــــال
ُــّـــــــــــــه   كــــــــــــــــالٌم يــُقــَـــــــــــــــــــــال صــــديقـــي ُأحبــ
وهــــــــــــــــــذا كــــــــــــالٌم   بـَــلــيــــــــــــــُغ الجـــمـــــــــــــال
مــحــــــــــاٌل يـــُــقــــــــَــــاُل   الــجمــــــــــــاُل خـــــيــــــــــــــال

تستطيع أن تقرأ األبيات السابقة ُأفقيًا ورأسيًا !

ولنقرأ هذه األبيات: 

ُرفعْت فـمــا ُحطـّْت لهــــم ُرتـَُب طلبوا الـذي نالوا فـما ُحــِرمــُــوا 

َسِلمـُوا فمـا أْوَدى بهـــــم َعَطُب وَهبــوا ومــا تّمــْت لـــهـم ُخلــــقُ 

ُحِمدْت لهم شيٌم فــمـــا َكَسبوا َجَلُبوا الذي نرضى فما َكَسدوا 

أبيات مدح جميلة أليست كذلك ؟ ولكن إن عكستها فستصبح أبيات هجاء انظر:

ُحرموا فمـا نالوا الــذي طلُبـــوا ُرتـب لهم ُحطـْت فمــا ُرفعــْت  

َعَطب بهم أودى فمـا سلموا           ُخــلٌق لهــم تّمْت ومـا وهـُبــــــوا

َكَسبوا فما شيٌم لهم ُحمدتْ          َكَسـدوا فمـا نرضى الذي َجلُبـوا

وإليكم هذه األبيات:

الحمُد هلل الصمد حـــاَل الســـرور والكمــد

هلل ال إلــــــه إال هـــــــــو مــــــــوالك األحـــــــد

أوُل كــلِّ أوٍل أصــــــُل األصــوِل والعــَمـــَــد

الحـــــوُل والطــــوُل له ال ِدرَع إال ما َســـَرد

هل الحظتم أن األبيات السابقة كلها غير منقطة؟ 
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قيل يومًا إنه ال يخلو كالم عربي من حرف األلف، فهي أكثر الحروف انتشارًا، 
فقام رجل وألقى خطبة بدون حرف األلف ابتدأها بقوله:

كلمته،  وتمْت  غضبه،  رحمته  وسبقْت  نعمته  وسبغْت  منتُه  َعُظمْت  من  حمدُت 
ونفذْت مشيئته، وبلغْت قضيته، َحمدُته حمَد ُمقٍر بربوبيته، متخضع لعبوديته، متنصــل 
من خطيئتـــه، متــفـرد بتوحـده، مؤمل منه مغفـرة تنـجيـه يوم يشغـل عــن فصيلتـه 
وبـنيــــه، ونستعينه ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدُت له شهود 
مخلص موقن، وفّردُته تفريد مؤمن متيقن، ووحدُته توحيد عبد مذعن، ليس له شريك 
في ملكه ولم يكن له ولي في صنعه، جَلّ عن مشير ووزير، وعن عون ومعني ونصير 
ونظير َعِلَم فستًر، وبطَن فخبَر، وملك فقهَر، وُعصيَّ فغفر، وحكَم فعدَل، لم يزْل ولن 
يزوَل، وليس كمثله شيٌء وهو قبل كل شيء، وهو بعد كل شيٍء، رب معتز بعزته، متمكن 
منيع،  نظر قوي  به  ولم يحط  يدركه بصر،  ليس  بعلّوه متكبر بسمّوه  بقوته، متقدس 
بصيٌر سميع، رؤوف رحيم، عجز عن وصفه من يصفه، وضل عن نعته من يعرفه، قُرَب 
فبُعَد و َبُعد فقُرَب، يجيُب دعوة من يدعوه، ويرزقه ويحبوه، ذو لطف خفي، وبطش قوي، 
ورحمة موسعة، وعقوبة موجعة، رحمته جنة عريضة مونقة، وعقوبته جحيم ممدودة 

موبقة، وشهدُت ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ونبيه ونجيه وحبيبه وخليله. 

وخطيب آخر ألقى خطبة مكونة من 67 كلمة، دون نقط: الحمد هلل امللك املحمود، 
املالك الودود مصور كل مولود، مآل كل مطرود ساطع املهاد، وُمِرسل األمطار وعالم 
األسرار ومدركها، ومدمر األمالك ومهلكها، ومكور الدهور ومكررها وُمورد األمور، 
الرمل،  أوسع  واألمل  السؤال  وطاوع  وهمل،  ركامه  وَكُمَل  سماحه،  عم  وُمصِدرها 
ده كما وحد األوَّاه، وهو هلل ال إله لألمم سواه، وال  وأرمل. أحمده حمدًا ممدودًا وأوحِّ

صادع ملا عدله وسواه ، أرسل محمدًا َعلَمًا لإلسالم، وإمامًا للحكام.

د اللغة  وفوق كل هذا فإن القرآن الكريم قد احتوى كثيرًا من اآليات التي ُتمجِّ
د اللسان العربي، ومنها: العربية، و ُتمجِّ
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ا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلون{ ]سورة يوسف: آية 2[. * }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبّيً

ا َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم  * }َوَكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكًما َعَرِبّيً
َما َلَك ِمَن هللِهّ ِمن َوِليٍّ َواَل َواق{ ]سورة الرعد: آية 37[.

* }َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ 
ِبني{ ]سورة النحل:آية 103[. َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ  مُّ

ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث  ا َوَصرَّ * }َوَكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبّيً
َلُهْم ِذْكًرا{ ]سورة طه: آية 113[.

ُه َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِمني )192( َنَزَل ِبِه الرُّوُح اأَلِمني )193( َعَلى َقْلِبَك  * }َوِإنَّ
ِبني )195({ ]سورة الشعراء[. ِلَتُكوَن ِمَن  اْلُمنِذِرين )194( ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُّ

ا لَِّقْوٍم َيْعَلُمون )3( { ]سورة فصلت[. َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبّيً * }ِكَتاٌب ُفصِّ

َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ُقْل  ا لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِّ * }َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َأْعَجِمّيً
َوُهَو  َوْقٌر  آَذاِنِهْم  ِفي  ُيْؤِمُنوَن  اَل  َوالَِّذيَن  َوِشَفاء  ُهًدى  آَمُنوا  ِللَِّذيَن  ُهَو 

َكاٍن َبِعيد)44({ ]سورة فصلت[. َعَلْيِهْم َعًمى ُأْوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمن مَّ

لهذا كان من الواجب علينا بوصفنا عربًا أن نفخر بهذه اللغة الجميلة التي 
ــ  الشديد  ولألسف  ــ  وأننا  خاصة   ، منها  اللغات  وأخذت  اللغات  جميع  فاقت 
 ،OK اليومية، حيث أصبحت حسنًا  بدأنا في إهمالها في دراستنا وفي حياتنا 
وآسف Sorry، وهكذا.. ومن هنا جاءت فكرة املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
األجنبية،  باللغات  الطب  في  الدراسة  سنوات  جميع  أصبحت  أن  بعد  الصحية 
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ويتخّرج الطبيب العربي دون أن يعرف مرادفات الكلمات األجنبية باللغة العربية. 
وزراء  قرار مجلس  1983م، حيث صدر  عام  في  تبلورت  فكرة  املركز  هذا  فكان 
الصحة العرب بإنشاء املركز العربي للوثائق واملطبوعات الصحية، ثم تغير االسم 
اتخذ مجلس  م   2015 عام  وفي  2001م،  عام  الصحية  العلوم  تعريب  إلى مركز 
وزراء الصحة العرب قرارًا بتغير االسم إلى اسمه الحالي )املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية(، حيث أخذ هذا املركز على عاتقه تأليف وترجمة عدد كبير 

من الكتب الطبية بلغت 384 كتابًا، وهذا بيان بها:

	 كتب الثقافة الصحية 128 كتابًا.•

	 كتب منهجية مؤلفة 25 كتابًا.•

	 كتب مترجمة 148 كتابًا.•

	 إعداد وترجمة املعاجم واألطالس الطبية 26 كتابًا.•

	 مجلة تعريب الطب 57 عددًا.•

وقد شارك في كل ما سبق أطباء وعلماء من العالم العربي أجمع، وال يزال 
في خطط املركز كثير من مشروعات الترجمة في العلوم الصحية إلى اللغة العربية، 
إضافة إلى تأليف الكتب املنهجية، وهذه الكتب ُتعّد للمختصني، أما كتب الثقافة 
الصحية فهي ُتعّد وُتؤلف لغير املختصني؛ ليكسبوا ثقافة صحية تفيدهم في حياتهم.

شكرًا لكم علــى حسن االستماع، ويسعدنا اآلن االستماع إلــى مناقشــاتكم 
وإضافاتكم التي نرجو أن تثري هذا اللقاء، وبعد ذلك سوف نســتعرض بقية أعمال 

هذا اللقاء املبارك. 
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تعقيبات املختصني في املجال الصحي
قال أحد املعقبني: أوّد في البداية أن ُأحييك؛ يا دكتور على إرجاعنا إلى سحر 
اللغة العربية، وبالنسبة ألولياء األمور الذين ُيلِحقون أوالدهم في مدارس خاصة مهتمة 
باللغة اإلنجليزية؛ وذلك أن سوق العمل اآلن يطلب اللغة اإلنجليزية وإذا لم تكن متمكنًا 
من اللغة اإلنجليزية ال يقبلونك سواء أكان ذلك في الشركات أو الجامعات أو الكليات 

وتطول القائمة.

فأنا أرى أن نبدأ من األعلى وليس من األسفل )صغار السن(، فسوق العمل          
في الوطن العربي يحتاج إلى اللغة اإلنجليزية، ونبتعد كثيرًا عن اللغة  )مع األسف( 

العربية التي هي فعاًل لغة ساحرة فما رأيكم فيما أراه؟. 

شكر أحد املعقبني األستاذ الدكتور/ مرزوق  يوسف الغنيم وقال: استمتعت 
كثيرًا اليوم، وأود أن ألفت نظر الحضور، فقد أجرينا في كلية الخليج العربي مشروع 
َبْحٍث ، وكان عنوانه )آراء طالب الطب في السنة النهائية في جامعة الخليج العربي 
أن  ُأحب  وكنت  اإلنجليزية(  باللغة  الطب  دراسة  تعوق  التي  اللغوية  الحواجز  بشأن 
طالبًا   142 من  عينة  أخذنا  قد  نحن  مختصر،  بشكل  البحث  نتائج  عليكم  أعرض 
على وشك التخرج، من بني هؤالء الطالب أجاب على االستبانة 99 طالبًا أي: 70 % 
من الطلبة، ولم يشعر معظم الطالب بحاجز لغوي بغض النظر عن مدى إتقانهم للغة 
اإلنجليزية، ولم ير معظم املستجيبني أن هناك مشكلة تجعل الدراسة أصعب، وذلك 
مع وجود تباين واضح في إجابات الطلبة الذين ُيَعدُّون ماهرين في اللغة اإلنجليزية، 
وبني الطلبة األقل مهارة، ولم يكن معظم الطالب على علم باملصطلحات الطبية باللغة 
العربية، أو على األقل لم يكونوا متأكدين منها، بينما رأى 66 % أنهم سيكونون قادرين 
باللغة  الطب  تدريس  الطلبة  ودعم نصف  العربية،  باللغة  املرضى  مع  التواصل  على 
اإلنجليزية، ولكن 36 % من الطلبة دعموا تدريس الطب باللغتني، الخالصة: رأي معظم 
الطالب أن التعليم باللغة اإلنجليزية لم يؤثر في تحصليهم وأدائهم األكاديمي، ومع ذلك 

دعمت نسبة ال بأس بها تدريس الطب باللغتني اإلنجليزية والعربية. 
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العلوم كما فعل املأمون منذ  ُنعرِّب  وقد سأل أحد املعقبني: متى نستطيع أن 

ما دام املركز العربي منبثقًا عن جامعة الدول العربية،  مئات السنني ؟ وتابع قائاًل: 
ملاذا ال يكون هناك تشريٌع صادٌر من جامعة الدول العربية بأن تكون اللغة العربية هي 
اللغة األم؟ كما أشارت أختنا إلهام )املعقبة األولى( أن األمر يجب أن يكون صادراً 
بعض  في  حتى  مكان  كل  في  منتشرة  األسف(  )مع  اإلنجليزية  فاللغة  أعلى،  من 
الدوائر الحكومية ترى أن اللغة اإلنجليزية ُتكتب أواًل، ثم اللغة العربية، وفي الالفتات 
العربية  الدول  واإلرشادات املوجودة على الحوائط واآلالت، فيجب أن يكون لجامعة 

قانوٌن صادٌر وتشريٌع الحترام اللغة العربية وتقدمها وجعلها لغة العلوم.
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تعقيبات املختصني في املجال التربوي

معقب 1:

على العرض الجميل،  مرزوق يوسف الغنيم -  شكرًا جزياًل لألستاذ الدكتور/ 
ونحن ندرك أهمية اللغة العربية بالشك، ولكن دائمًا يتبادر إلى الذهن سؤال في قضية 
صعوبة اللغة العربية، وقد ذكرت حضرتك أن عدد مفردات اللغة العربية يربو على 
اثني عشر مليون مفردة، بينما مفردات اللغة اإلنجليزية ستمائة ألف مفردة، فكيف 
ُنقِنع اآلخرين بأن اللغة العربية أسهل مما نتصور؟ بل هي أسهل من اللغة اإلنجليزية، 
هذا جانب، والجانب اآلخر أننا منذ زمن ونحن نسمع قضية ترجمة العلوم، والصعوبة 
في نقل العلوم الطبية. والعلوم التقنية وغيرها، وسمعنا عن بعض الدول العربية مثل: 
سوريا والعراق التي بذلت جهودًا جبارة لتدريس الطب والعلوم باللغة العربية، ونحن 
نعلم أن أي باحث ال يترقى إال إذا قّدم أبحاثًا باللغة اإلنجليزية، فإذا كنا نريد أن 
نسير بالقافلة بحيث تكون اللغة العربية مواكبة، فيجب أن تواكب املسيرة بحيث نسأل 
الصحــي؟  املجــال  فــي  وما جهودنا  التقني؟  التقدم  ما جهودنا في مجال  أنفسنا: 

وهُلم جّرا...

معقب 2:

نحن نعلم - سعادة الدكتور- أن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
تم إنشاؤه في عام 1983م، يعني قد مضى على إنشائه سبعة وثالثون عامًا. في رأيكم 
ما سبب عدم جدية الدول العربية في التحّول إلى تعليم العلوم الطبية باللغة العربية 

باستثناء سوريا؟ 

معقب 3:

العوملة  ظهور  مع  الجديد  الجيل  اآلن  املركز.  عن جهود  بسيط  استفسار  لديَّ 
ووسائل التواصل االجتماعي يوجد هجوم كاسح على مفردات اللغة العربية، فنجد أن 
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الجيل الجديد يتواصلون مع بعضهم باللغة اإلنجليزية، أو بلغات أخرى وهناك إهمال 
كبير ملفردات اللغة العربية، فما جهود املركز ونحن نعلم أن اإلصالح يبدأ من القاعدة، 
الهجوم في استخدام  تواجهون هذا  فما األفضل؟ وكيف  الجديد،  الجيل  تجاه هذا 
هؤالء الشباب الصغار ملفردات اللغة اإلنجليزية، أو أية لغة أخرى غير العربية .. شكرًا 

سعادة الدكتور. 

معقب 4:

أواًل أشكر القائمني على هذا امللتقى املفيد، وأود أن ُأكِمل السؤال السابق. فجيل 
املغريات،  ولعل ذلك بسبب كثرة  تامًا،  إهمااًل  العربية  اللغة  أهمل  قد  الشباب حاليًا 
واملؤثرات الداخلية والخارجية التي تساعد على إبعادهم عن اللغة العربية، وفي رأي 
سعادتكم - ما الوسائل التي يمكن أن تجذب هؤالء الشباب؟ وال أقول الشباب فقط، 
فأنا من جيل )زرع وحصد( فقد تعلمنا ذلك منذ الصغر، فقد ال تغريني هذه الطريقة 
في التعليم. فأود أن أجد طريقة تشدهم وتجذبهم وتحثهم على حب اللغة العربية، وهل 
هناك طرق تواكب العصر، وتواكب جيل الشباب وتجذبهم للغتهم األصلية، وهي لغة 

القرآن الكريم؟.. شكرًا لسيادتكم.

معقب 5:

متى يتوافر نص إلكتروني يخدم أهداف املركز بمعنى أن الكتاب املطبوع هل 
منصة  توافر  مدى  وما  اإللكتروني؟  الكتاب  قيمة  نفس  له  وهل  حاليًا؟  دوره  انتهى 
إلكترونية ُتنشر عليها كل مؤلفات املركز، وهل هناك منتدى يتم فيه التفاعل بني املهتمني 
املركز؟  أهداف  يثري  بما  العربية  باللغة  واملختصني  عامة،  بصفة  الصحية  بالعلوم 

شكرًا سعادة الدكتور..

معقب 6:

مع أن سوق العمل له متطلبات من أهمها اللغة اإلنجليزية، ولكن أيضًا مطلوب 
االهتمام باللغة العربية، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجهود، وقد بذلت مملكة البحرين 
كثيرًا من هذه الجهود وقد حصلت على املركز األول عربيًا في إتقان القراءة، وتوجهات 
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من  املزيد  نريد  ولكننا  موجودة،  والتوعية  )اقرأ(  مشروع  منها  ذلك،  تؤكد  الوزارة 
التوعية واملزيد من الجهود.. وهذه مجرد مداخلة أحببت أن أذكرها .. وشكرًا لكم.. 

معقب 7:

لدّي سؤاالن: السؤال األول: ما رأيكم في القول الذي يقول: إن اللهجات العربية 
وتنوعها هو الذي أضّر باللغة العربية، وعديد من األطفال حتى املراهقني وخريجي 
الجامعة يقولون : إننا نتعامل معظم الوقت باللهجة العامية. إذن، ما الفائدة من اللغة 
العربية؟ وتضييع األوقات في دراستها وتعلُّمها، وعندما نتخّرج ال نستخدمها أبدًا، إال 

في الكتابة أو في بعض االستخدامات. 

السؤال الثاني: يقوم مركزكم املوقر بتأليف وترجمة العلوم الصحية ولكننا نجد 
أن الطالب العربي ُيصدم عندما ينتهي من املرحلة الثانوية، ويتجه إلى الجامعة، فيجد 
أن غالبية املناهج العلمية ُتدرَّس باللغة اإلنجليزية، وأن اللغة اإلنجليزية مسيطرة تمامًا 
التعريب ولكن هل  سواء أكان ذلك على األبحاث أو على  غيرها. ونحن لسنا ضد 
توجد معادلة يمكن أن توازن بني ما هو موجود عامليًا، وبني هوية املتعلم العربي، يعني 
أنه يأخذ من كل شيء بطرف، فيكون مواكبًا للتطور واالكتشافات العلمية العاملية وفي 
الوقت نفسه يكون متمكنًا من لغته العربية، فهل هناك جدية من الحكومات في التحّول 

إلى التدريس باللغة العربية؟ أم أنه مجرد كالم، والسالم عليكم ورحمة هلل. 

معقب 8:

تواجه  اللغة العربية تحديات، وهذه التحديات ال تقتصر فقط على الجيل الجديد. 
فإذا اتجهت نحو املثقفني أو الُنَخَب الثقافية وأكثرنا يعاني جناية سيبوبه على اللغة 
العربية بإدخال حركات اإلعراب، فنحن نجد أن بعض الدول تحاول أن تحافظ على 
العالم  في  املذهل  العلمي  التطور  نفسـه تستفيد من  الوقت  وفـي  وتراثهــا،  هويتهــا 

املحيط بنا.
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الع على تجارب  والسؤال كيف يمكن التوفيق بني األمرين، بحيث نستطيع االطِّ
اآلخرين، وفي الوقت نفسه نحافظ على لغتنا وتراثنا. 

معقب 9:

بعد شكر الدكتور على هذه التوضيحات القيّمة، فأنا أرى أن اللغة العربية 
لغة ثرية وال خوف عليها، وفـــي الوقت نفسه هناك مخاوف من تحديات تواجهها. 
فاللغة الوحيــدة في العالم التي بها فعل من حرف واحد هي اللغة العربية ففعل 

األمر ) ِق ( و ) َر ( وغيرها. 

ولست ضد اللغات األخرى بل أسعى إلى تعلُّمها.

هل املركز املوقر يتواصل مع الدول والحكومات واملؤسسات  والسؤال هو: 
من خالل تقديم املقترحات، أم من خالل اتفاقيات يمكن تطبيقها، على سبيل املثال 
إلزام بعض الجامعات بعدم تخريج املعلم إال إذا قدم بحثًا ويخضع ملقابلة في اللغة 
العربية. وأن يتم اختيار معلمي املرحلة األساسية في التعليم بعناية، بحيث يكون 

متقنًا اللُّغة العربية ألنه يؤسس.. وشكرًا لكم.. 

معقب 10:

لديَّ تنويه بخصوص ما قيل عن سيبويه ووضع حركات اإلعراب، فإن العرب 
النْقط، وعندما توسعت  البداية كانوا يكتبون كتبهم بدون حركات، ثم ظهرت  في 
الحاجة  العرب ظهرت  الفتوحات اإلسالمية ودخلت في اإلسالم شعوب من غير 
إلى هذه الحركات حفاظًا على النطق السليم للقرآن الكريم، وخوفًا عليه من اللحن 

والتحريف. وشكرًا لكم. 

الخـالصــــــة

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
إن مقولة اللغة العربية صعبة، هذه ُأكذوبة صدَّرها الغرب، وصدَّقها العرب وكان 
الهدف منها محاربة اللغة العربية، وقد رّوج لها بعض العرب؛ ففي فترة من الفترات 
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كثير  وقوف  ولكن  الالتينية،  باألحرف  العربية  اللغة  ُتكتب  أن  نادى حتى  من  وجدنا 
مة محمود شاكر، ومصطفى صادق الرافعي  من علماء اللغة ضدهم من أمثال العالَّ

وغيرهم جعلهم يخافون ويتراجعون. 

وبالنسبة لتعليم الطب والعلوم باللغة العربية تكاد تكون سوريا هي البلد الوحيد 
الذي يفعل ذلك، وهناك أطباء سوريون متميزون؛ ألن هذه اللغة هي وسيلة التفاهم بني 
الطبيب واملريض، حيث يسأل الطبيب عن التاريخ املرضي، فيخاطبه باللغة العربية، 
ويحدثه بود، ويطمئنه على حالته، وهذا يشكل 90 % من العالج. ومما يحضرني في 
مة محمود شاكر أن أحدهم سأله عن كلمة في اللغة العربية  هذا السياق ما ذكره العالَّ
تعبِّر عن مكان هبوط الطائرات في املطار، فقال له: ماذا تعني؟ قال: إن الطائرة عندما 
تهبط فإنها َتْدرج على أرض املطار فماذا ُنسمي ذلك، فقال له: إذًا هو الَمْدَرج. من هنا 

نالحظ مدى سهولة اللغة العربية وثرائها وانفتاحها. 

ونحن نعرف أن جميع الدول العربية باستثناء سوريا ُتدرِّس الطب والعلوم بلغات 
أجنبية، فمصر والسودان ودول الخليج العربية تدرس الطب باللغة اإلنجليزية، وبالد 
باللغة  الطب  ُتدرِّس  العربية  الدول  وبعض  الفرنسية،  باللغة  ُتدرِّسه  العربي  املغرب 

اإليطالية كالصومال. 

أمس التقينا باإلخوان في وزارة الصحة، وحضر معنا إخوان من جامعة الخليج 
العربي، وأنا أرى أن حضراتكم لكم دور ُمقدَّس في عملية التعليم. ويشرفني أنني 
بدأت حياتي العملية معلمًا وكان ذلك في عام 1970م. وقد ذكرت لإلخوة في جامعة 
الخليج العربي في أثناء لقائنا معهم يوم أمس أن من يقوم بنشر اللغة العربية يجب 

أن ُيكرم على سبيل التشجيع له. 

واآلن ُتواجهنا مشكلة، فأنا عندما أكون مدرسًا وأسعى إلى الترقِّي إلى درجة 
أستاذ مساعد، ثم درجة أستاذ، فيجب عليَّ أن ُأقدم أبحاثًا، وهذه األبحاث تكون بلغة 
أجنبية، ألن املحكمني كلهم يكونون من األجانب، ولكن كثيرًا من الذين وصلوا إلى 

درجة أستاذ نشروا باللغة العربية. 
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أما عن عدم جدية الدول العربية باستثناء سوريا – في التحّول إلى تعليم العلوم 
الطبية باللغة العربية، فإن سوريا قد فعلت ذلك قبل إنشاء املركز. وكما تعلمون فقد مّر 
املركز بثالثة أسماء، حيث كان اسمه في البداية )املركز العربي للوثائق واملطبوعات 
الصحية(، ثم تغير االسم إلى )مركز تعريب العلوم الصحية(، ثم أصبح االسم الحالي 

)املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية(. 

ونحن في املركز نقوم بترجمة أحدث الكتب الطبية والعلمية، ففي عام 2020 م تمت 
ترجمة أربعة كتب طبية، بعضها تم تأليفه في عام 2019م وبعضها في عام 2018م. 
أما قضية تحّول الدول العربية إلى تدريس الطب باللغة العربية، فاألمر ليس بيد املركز، 
ولكنه يرجع إلى مجلس وزراء الصحة العرب وإلى وزراء التربية والتعليم العالي، وإلى 

رؤساء الجامعات بهذه الدول. 

إنجليزية  وال  عربية  هي  ال  بلغة  يكتبون  الذين  الصغار  للشباب  بالنسبة  وأما 
فيكتبون الحاء )7( والطاء )6( والعني )3(. والعجيب أنهم يكتبونها بسرعة كبيرة. وأنا 
أتصور أن أولياء األمور لهم دور رئيسي حيال هذا األمر. وقد رأينا اآلباء في كثير من 
الدول العربية يعزفون عن إدخال أبنائهم املدارس العربية، ويوجهونهم إلى املدارس 
األجنبية ظنًا منهم أنها أفضل. وأنا ال ُأحارب املدارس األجنبية بقدر ما ُأحارب من 
يحاربون اللغة العربية، وأنا أدعو من هنا أن يتعلم أبناؤنا اللغات األجنبية، ولكن يجب 

أن يكون تعليمهم في جميع املواد باللغة العربية.

فاملسؤولية جماعية، املعلم له دور، واألسرة لها دور، واملركز أيضًا له دور، فاألب 
أساس التربية، وأنا ال أشك في مدارس التعليم في مملكة البحرين أو في دولة الكويت، 
أو في اململكة العربية السعودية، أو أية دولة عربية، ولكن ما نرجوه أن يكون هناك 
اهتمام كامل بالتعليم. فإعداد املعلم يجب أن يكون شاماًل، وال يقتصر على الجوانب 
العلمية، بل يشمل أيضًا الجوانب التربوية، فالوزارة تسمى وزارة التربية والتعليم، 
جاءت التربية قبل التعليم. فسابقًا كان معلم الرياضيات قديرًا في اللغة العربية، وإذا 
أخطأت في اللغة ُيصِحُح لك الخطأ، وكذلك معلم العلوم واالجتماعيات وغيرها، وكل 
منهم يكتب بخط جميل وينوِّع بني النسخ والرقعة وغيرها، وكانوا يشجعون الطالب 

على تقليد هذه الخطوط. 
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كان التعليم في السابق يبدأ من الجزء إلى الكل، فيتعلـم التالميــذ الحـروف 
)أ ـ ب ـ ت ـ ث..(، وذلك عندما كان املعلمون هواة، لديهم حب وتقديس ملهنة التعليم.. 
و)ح، م، د(  تساوي )زرع(  ثم يبدأ بتدريب الطالب على تركيب الحروف )ز، ر،ع( 
وهكذا... ثم جاء التطوير لألسف، فبدأنا في طريقة الكل إلى الجزء  تساوى )حمد( 
فكان املعلم يكتب جملة )أبي يأكل ويشرب( ولم يكن الطفل يعرف الفرق بني األلف أو 
الباء أو الياء.. فكان يحفظ الجملة من شكلها دون أن يعرف حروفها.. وكان السّلم 
التعليمي في النظام القديم يختلف عما هو عليه اآلن .. فكانت الروضة ثالث سنوات، 
واالبتدائي أربع سنوات، والثانوي خمس سنوات، ومجموعها 12 سنة، وكان الصف 
من  األولى  السنة  نهاية  في  أنني  وأتذكر  ابتدائي..  أولى  يعادل  الروضة  من  األول 

الروضة كتبت رسالة لوالدي.

وأذكر أنني في الصف الثاني من الروضة َحِفَظُت قصيدة ابن زريق البغدادي: 

ال تعذلية فإن العذل ُيوِلُعُه             قد قلِت حقًا ولكن ليس يسمعه

وقرأنا في ذلك الوقت كتبًا مثل )الَعَبَرات( و )تحت ظالل الزيزفون( وغيرها..

فعندما يتبع املعلم الطريقة الجزئية في التعليم، فإن التلميذ يعرف الحروف أواًل 
وهي مادة الكلمات التي يستخدمها في تكّون كلمات وجمل لها معنى. 

أما بخصوص املنصة اإللكترونية فاملركز له منصة على الشبكة، وكل كتب املركز 
ومطبوعاته موجودة على هذه املنصة، فعندما تدخل على موقع )املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية( تجد جميع اإلصدارات والكتب، وهذا إضافة إلى مجموعة 
إصداراتنا  من  بكتاب  سمعتم  وإذا  والتعليم..  التربية  لوزارة  أهديناها  التي  الكتب 
ورغبتم في الحصول عليه، فقط أرسلوا إلينا رسالة إلكترونية وسوف نزودكم بكل ما 
تحتاجون إليه  .. وما يهمني هو نشر الثقافة الصحية باللغة العربية والقراءة باللغة 

العربية.. 

وفي الحقيقة أنا ال أشك في جهود مملكة البحرين، وأنا أعلم أن سوق العمل 
يتطلب أن يكون املتقدم دارسًا اللغة اإلنجليزية، وأؤكد لكم أن خّريج املدارس الحكومية 
قادر على التحدث باللغة اإلنجليزية واكتسابها ولكن ليس على حساب اللغة العربية. 
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َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء{ ]آية 28 سورة  فمثاًل اآلية الكريمة }ِإنََّما َيْخَشى هللَّ
فاطر[  لو وضعنا الضمة بداًل من الفتحة على الهاء من لفظ الجاللة لتغيَّر املعنى، فيكون 
أن هلل - وحاشاه ذلك - هو الذي يخشى من العلماء، وكثير من املثقفني يفهمونها بهذا 
املعنى. وفي اللغة اإلنجليزية كلمات تؤدي أكثر من معنى فكلمة )Kind( تعني )نوع(، 

وتعني )لطيف( وكلمة )Match( تعني )مباراة(، وتعني )أعواد الثقاب(.. وهكذا.. 

أما عن اللهجات وخطرها على اللغة الفصحى، فإذا تحدث شخصان من بلدين 
عربيني مختلفني كلٌّ بلهجته نجد صعوبة في التفاهم، فكيف يتفاهمون؟ يرجعون إلى 
اللغة العربية الفصحى؛ فهي وسيلة التواصل بني العرب على اختالف أوطانهم، وهي 

هوية األمة العربية، ولكن اللهجة هي هويتي الوطنية على مستوى الوطن الواحد. 

أما دور الحكومات ومدى جديتها، فقد ُبذلت جهوٌد منها إنشاء املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهذا يدل على حرص الحكومات على أن تكون لغة 
التعليم هي اللغة العربية، وقضية التحّول إلى التدريس باللغة العربية تحتاج إلى تدرُّج 

في التطبيق، وال يتم ذلك في يوم وليلة، ولكن بالتدريج. 

أما عن سيبويه ودوره في وضع حركات اإلعراب، فكثير من األلفاظ تتشابه في 
الحروف وتختلف في املعنى، ولوال الحركات ما ظهر الفرق في املعنى فكلمة )عقد( 
بمعنى اتفاق أو عشر سنوات و)َعَقد(  بمعنى قالدة )وَعْقد(  )ِعْقد(  يمكن أن تكون: 
بمعنى أقام و)ُعَقد( جمع عقدة .. وهكذا .. وكذلك تالوة القرآن بالتشكيل الصحيح، 
ولوال ذلك لوقع اللحن، وهو الخطأ في اإلعراب الذي يغير املعنى.. وهذه ميزة سيبويه.. 

يأتي من  العربية، فهذا ال  باللغة  العلوم الصحية  بتعليم  أما عن قضية اإللزام 
العرب  الصحة  وزراء  بني  باالتفاق  يأتي  ولكنه  العرب،  الصحة  وزراء  من  أو  املركز 
ووزراء التعليم العرب، ورؤساء الجامعات، وتطبيق ذلك ال يمكن أن يتم باألمر املفاجئ، 
بل يحتاج إلى وقت، فال يمكن ألستاذ يدرس التشريح أو أمراض القلب لسنوات عديدة 
باللغة اإلنجليزية، ثم نقول له دّرس باللغة العربية فهذا ال يتم إال بالتدّرج، وهذا األمر 
ليس بالبساطة التي نظنها .. وقد وجدنا أن الغرب في بداية نهضتهم فتحوا مدارس 
للُّغة العربية، وأرسلوا بعثات لتعلم اللغة العربية؛ ألنهم علموا أن هناك مؤلفات البن 
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سينا والرازي وابن الهيثم، ومطلوب ترجمتها إلى لغاتهم فاهتموا بهذا الجانب.. فإذا 
أردنا تطوير أنفسنا البد من التأليف بلغتنا وعمل األبحاث أيضًا بلغتنا، حتى يأتي 

اآلخرون ويترجمون من لغتنا إلى لغاتهم كما فعلوا في السابق.

ونحن نالحظ في بالدنا ضعف اإلقبال على القراءة، بعكس اليابان أو أوروبا 
فترى ركاب القطارات يمسك كلٌّ منهم كتابًا يقرأ فيه، بينما نحن في أي مجلس ننظر 

في هواتفنا وال نهتم باقتناء الكتب للقراءة؛ فالقراءة هي وسيلة تطور األمم. 

أشكركم على حسن االستماع وأرجو أن يكون لقاؤنا هذا مفيدًا للجميع، والشكر 
موصول لسعادة وزيرة الصحة السيدة / فائقة بنت سعيد الصالح ، وكذلك لسعادة 
وزير  التربية والتعليم الدكتور/ ماجد بن علي النعيمي على رعايتهما الكريمة لهذين 
فبراير  من   16 ويوم األحد  م،   2020 فبراير  15 من  السبت  يوم  تّما  الذين  اللقاءين 

2020 م.  

∗ هذا ، وقد تضمنت الندوتان معرضًا للكتاب ، حيث عرضت إصدارات املركز 
وكتب ثقافة صحية ،  مؤلفة ومترجمة (  املختلفة من معاجم وأطالس ومناهج طبّية ) 

ودورية )مجلة تعريب الطب ( ، وقد حازت تلك املعروضات إعجاب الحاضرين .



اإ�صـــدارات

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية





إعداد: املركز

تأليف: د. رمسيس عبد العليم جمعة

تأليف: د. شوقي سالم وآخرين

تأليف: د. جاسم كاظم العجزان

تأليف: د.ك. بورتر وآخرين

ـركــز ترجمة: املـ

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب

تأليف: د. نيكول ثني

ترجمة: د. إبراهيم القشالن

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

ـركــز إعداد: املـ

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

تأليف: كونراد. م. هاريس

ترجمة: د.عدنان تكريتي

تأليف: د. هـ.أ. والدرون

ترجمة: د. محمد حازم غالب

تأليف: روبرت تيرنر

ترجمة: د. إبراهيم الصياد

تأليف: د. ج.ن. لون

ترجمة: د. سامي حسني

تأليف: ت. دكوورث

ترجمة: د. محمد سالم

تأليف: د. ر.ف.فلتشر

ترجمة: د.نصر الدين محمود

1  ــ دليل األطباء العرب )1(

2  ــ التنمية الصحية )2(

3  ــ نظم وخدمات املعلومات الطبية )3(

4  ــ السرطان املهني )4(

5  ــ القانون وعالج األشخاص املعولني

      على املخدرات واملسكرات

      )دراسة مقارنة للقوانني السارية( )5(

6  ــ الدور العربي في منظمة الصحة العاملية )6(

7  ــ دليل قرارات املكتب التنفيذي

      ملجلس وزراء الصحة العرب )7(

8  ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض التي 

       تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي )8(

9  ــ السرطان: أنواعه ــ أسبابه ــ تشخيصه

       طرق العالج والوقاية منه )9(

10 ــ دليل املستشفيات واملراكز العالجية

      في الوطن العربي )10(

11 ــ زرع األعضاء بني احلاضر واملستقبل )11(

12 ــ املوجز اإلرشادي عن املمارسة الطبية

      العامة )12(

13 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب املهني )13(

14 ــ املوجز اإلرشادي عن التاريخ املرضي

      والفحص السريري )15(

15 ــ املوجز اإلرشادي عن التخدير )16(

16 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العظام 

      والكسور )17(

17 ــ املوجز اإلرشادي عن الغدد الصماء )18(

أواًل: الكتب األساسية واملعاجم والقواميس واألطالس



تأليف: د. ت. هولم وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

حترير: د. ب.م.س باملر وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مصطفى خياطي

ترجمة: د. مروان القنواتي

حترير: د. عبداحلميد قدس   و    د. عنايت خان

حترير: د. ف.ر.أ بات ود. أ. ميخيا

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مايكل ب. دوبسون

ترجمة: د. برهان العابد

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د.ج.جي

ترجمة: د. عاطف بدوي

تأليف: د. روبرت هـ. باترمان وآخرين

ترجمة: د.نزيه احلكيم

مراجعة: أ. عدنان يازجي

تأليف: د.ن.د بارنز وآخرين

ترجمة: د. لبيبة اخلردجي

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د. ب.د. تريفر ـ روبر 

ترجمة: د. عبدالرزاق السامرائي

تأليف د. محمد عبد اللطيف إبراهيم

ترجمة: د. شوقي سالم

تأليف: د. جفري شامبر لني 

ترجمة: د. حافظ والي

18 ــ دليل طريقة التصوير الشعاعي )19(

19 ــ دليل املمارس العام لقراءة الصور

      الشعاعية )20(

20 ــ التسمية الدولية لألمراض

     )مجلس املنظمات الدولية  للعلوم الطبية(

     املجلد 2 اجلزء 3 األمراض املعدية )22(

21 ــ الداء السكري لدى الطفل )23(

22 ــ األدوية النفسانية التأثير:

      حتسني ممارسات الوصف )24(

23 ــ التعليم الصحي املستمر للعاملني في احلقل

      الصحي : دليل ورشة العمل )25(

24 ــ التخدير في مستشفى  املنطقة )26(

25 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب الشرعي )27(

26 ــ الطب التقليدي والرعاية الصحية )28(

27 ــ أدوية األطفال )29(

28 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العني )30(

29 ــ التشخيص اجلراحي )31(

30 ــ تقنية املعلومات الصحية )واقع  

      واستخدامات تقنية واتصاالت املعلومات 

      البعدية في املجاالت الصحية()32(

31 ــ املوجز اإلرشادي عن طب التوليد )33(



حترير: س.ك. لواجنا وتشو ـ يوك تـي

ترجمة: د. عصمت إبراهيم حمود

مراجعة: د. عبد املنعم محمد علي

تأليف: د. ب.د. بول

ترجمة: د. زهير عبد الوهاب

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. طليع بشور

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. محمد أحمد سليمان

تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د.أحمد اجلمل و د. عبد اللطيف صيام

تأليف: جوزفني بارنز

ترجمة: د. حافظ والي

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. شيال ويلالتس

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. جون بالندي

ترجمة: د. محيي الدين صدقي

تأليف: د. جيمس و د. يليس و ج.م. ماركس

ترجمة: د.محمد عماد فضلي

تأليف: د. فرانك ألويسيو وآخرين

ترجمة: د. أحمد ذياب وآخرين

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: البروفيسور سير جون كروفنت وآخرين

ترجمة: د. محمد علي شعبان

تأليف: د. علي عبدالعزيز النفيلي

تأليف: د. دي.بي. موفات

ترجمة: د. محمد توفيق الرخاوي

تأليف: د. ديڤيد روبنشتني  و د. ديڤيد وين

ترجمة: د. بيومي السباعي

32 ــ تدريس اإلحصاء الصحي )عشرون مخططًا

      متهيديًا لدروس وحلقات دراسية( )34(

33 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض األنف واألذن

     واحلنجرة )35(

34 ــ علم األجنة السريري )37(

35 ــ التشريح السريري )38(

36 ــ طب االسنان اجلنائي )39(

37 ــ أطلس أمراض العني في الدول العربية

      سلسلة األطالس الطبية )40(

38 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض النساء )41(

39 ــ التسمية التشريحية )قاموس تشريح( )42(

40 ــ املوجز اإلرشادي عن توازن السوائل

       والكهارل )43(

41 ــ املوجز اإلرشادي عن املسالك البولية )44(

42 ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية )45(

43 ــ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور

      سلسلة املناهج الطبية )46(

44 ــ دليل املؤسسات التعليمية والبحثية

      الصحية في الوطن العربي ــ 3 أجزاء )47(

45 ــ التدرن السريري )48(

46 ــ مدخل إلى اآلنثروبولوجيا البيولوجية )49(

47 ــ املوجز اإلرشادي عن التشريح )50(

48 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب السريري )51(



تأليف: د. باري هانكوك  و د.ج ديڤيد برادشو

ترجمة: د. خالد أحمد الصالح

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: د. ج. فليمنج وآخرين

ترجمة: د. عاطف أحمد بدوي

تأليف: د. م. بوريسنكو   و   د. ت. بورينجر

ترجمة: أ. عدنان اليازجي

تأليف: د. جانيت سترينجر

ترجمة: د. عادل نوفل

تأليف: د. صالح داود  و  د. عبد الرحمن قادري

تأليف: د. جيفري كالني وآخرين

ترجمة: د. حجاب العجمي

إعـداد: د. لطفي الشربيني

مراجعة: د. عادل صادق

تأليف: د. إ.م.س. ولكنسون

ترجمة: د. لطفي الشربيني،  و د. هشام احلناوي

إعـداد: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

مراجعة وحترير: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. و. بيك، ود. ج. ديڤيز

ترجمة: د. محمد خير احللبي

حترير: د. جون براي وآخرين

ترجمة: د. سامح السباعي

تأليف: د. مايكل كونور

ترجمة: د. سيد احلديدي

إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

49 ــ املوجز اإلرشادي عن

      علم األورام السريري )52(

50 ــ معجم االختصارات الطبية )53(

51 ــ املوجز اإلرشادي عن طب القلب

      سلسلة املناهج الطبية  )55(

52 ــ الهستولوجيا الوظيفية

      سلسلة املناهج الطبية  )56(

53 ــ املفاهيم األساسية في علم األدوية 

      سلسلة املناهج الطبية  )57(

54 ــ املرجع في األمراض اجللدية 

      سلسلة املناهج الطبية )58(

55 ــ أطلس األمراض اجللدية

      سلسلة األطالس الطبية  )59(

56 ــ معجم مصطلحات الطب النفسي 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )60(

57 ــ أساسيات طب األعصاب

      سلسلة املناهج الطبية  )61(

58 ــ معجم مصطلحات علم األشعة واألورام

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )62(

59 ــ علم الطفيليات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )63(

60 ــ املوجز اإلرشادي عن فيزيولوجيا اإلنسان

      سلسلة املناهج الطبية  )64(

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

      سلسلة األطالس الطبية  )69(



تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي و  د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و  د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود    و   د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(



تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

إعداد: د. فتحي عبد املجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(



تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        



تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م. سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

        سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب      

       الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 



حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       



تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(



تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(



تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

        سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       



تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

        سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

        دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(



إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه الساره

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: جيمس ديفيز  و   جورج كولينز         

         و   أوسكار سويفت

حترير: هـيـــو بــيــنـــون  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

     و  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

      و د. بدر محمد املراد

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(

188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل املترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(

197 ــ  أفضل 300 إجابة منفردة

         في الطب اإلكلينيكي

        سلسلة املناهج الطبية )193(



تـأليـف: كيفـني كامـبـل

ترجمة: د. عهد عمر عرفه

تـأليـف: د. أميمة كامل السالموني

تـأليـف: د. عبير عبده بركات

حترير: جيلبرت طومسون  

ترجمة: د.تيسير كايد عاصي

تـأليـف: د. عبداملنعم محمد عطوه 

تـأليـف: د. خالد علي املدني

       و  د. مجدي حسن الطوخي

تـأليـف: د. علي أسعد وطفة

تأليف: د. محمد جابر لطفي صدقي

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

تأليف: أ. د. خالد محسن حسن

تأليف: جون أكسفورد    و  بـــاول كيــالم         

               و ليسلي كوليير  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

حترير: نيكوال كوبر    و  جون فراين

ترجمة:  أ. د. خالد فهد اجلارالله 

         و سارة عبد اجلبار الناصر

198 ــ  النساء واملرض القلبي الوعائي

معاجلة الفوارق فـي تقدمي الرعاية

        سلسلة املناهج الطبية )194(

199 ــ  التــوعيــة الصــحيــة

         دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

        سلسلة املناهج الطبية )195(

200 ــ  الصحة املدرسية

        سلسلة املناهج الطبية )196(

201 ــ  رواد الطب غير احلاصلني

        على جائزة نوبل

        سلسلة املناهج الطبية )197(

202 ــ  املرشد في اإلسعافات األولية

        سلسلة املناهج الطبية )198(

203 ــ  الطــــب الـوقائـــي

        سلسلة املناهج الطبية )199(

204 ــ  العربية وإشكالية التعريب

        فـي العالم العربي

        سلسلة املناهج الطبية )200(

205 ــ  بنك الدم  

        سلسلة املناهج الطبية )201(

206 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )K، J اإلصدار األول حرف(       

)K، J( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

207 ــ  الصيدلة اإلكلينيكية  

        سلسلة املناهج الطبية )202(

208 ــ  علم الڤيروسات البشرية  

        سلسلة املناهج الطبية )203(

209 ــ  مبادئ االستدالل السريري  

        سلسلة املناهج الطبية )204(



210 ــ  اجلينـات واألدمغـة  واإلمكانات البشرية

        العلم وأيديولوجية الذكاء

        سلسلة املناهج الطبية )205(

211 ــ  املعاجلة باللعب

        العالج الديناميكي النفسي التمهيدي  

        ملعاجلة األطفال الصغار

        سلسلة املناهج الطبية )206(

212 ــ  األلم املزمن

الة         دليل للـمعاجلة اليدوية الفعَّ

        سلسلة املناهج الطبية )207(

213 ــ األمراض السارية املشتركة بني اإلنسان 

       واحليوان )األمراض حيوانية املنشأ(

       سلسلة املناهج الطبية )208(

214 ــ أساسيات طب العيون

        )للدارسني بكليات الطب واألطباء املمارسني(       

        سلسلة املناهج الطبية )209(

215 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )L  اإلصدار األول حرف(       

)L( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

216 ــ اخلاليا اجلذعية

        بني الواقع واملأمول       

        سلسلة املناهج الطبية )210(

217 ــ العالج الطبيعي      

        سلسلة املناهج الطبية )211(

218 - أرجــــوزة فــــي الـــطـــب ــ البن عبد ربه

)سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه(
)من علماء القرن الرابع الهجري(

       سلسلة املناهج الطبية )212(

219 ــ  املنهج املتكامل في طب النساء والتوليد

        سلسلة املناهج الطبية )213(

220 ــ  هل اقترب األجل؟!

الدليل املتكامل ألعراضك،

وما يجب عليك فعله

        سلسلة املناهج الطبية )214(

تأليف: كني ريتشاردسون

ترجمة:  د. محمود حافظ الناقة 

      و  د. عبير محمد عدس

تأليف: باميال ميرساند   و   كارين جيلمور

ترجمة:  د. قاسم طه الساره

تأليف: فيليب أوسنت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: أ. د. بهيجة إسماعيل البهبهاني

حترير: راي مانوتوش   و  ڤيكتور كــوه

ترجمة: د. جمال إبراهيم املرجان

      و د. حنان إبراهيم الصالح

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

ـرا ـريـ تأليف: ليجيا بيـ

ترجمة: د. شرين جابر محمد

تأليف: أ. د. صالح عبداملنعم صوان

حتقيق ودراسة: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

حترير: كولديب سينج

ترجمة: الصيدالنية. أمنية حسني شمس الدين

تأليف: كريستوفـر كيلي 

         مارك إيزنبرج

ترجمة: د. وهاد حمد التوره



221 ــ  النباتات الضارة لإلنسان واحليوان

        سلسلة املناهج الطبية )215(

222 ــ  أمراض الغدة الدرقية

        سلسلة املناهج الطبية )216(

223 ــ  علم النفس الصحي

من التعب العصبي إلى الكاروشي )املوت املفاجئ(

        سلسلة املناهج الطبية )217(  

ج 224 ــ  أمراض األطفال اخلدَّ

        سلسلة املناهج الطبية )218( 

225 ــ  الصحة املجتمعية

        سلسلة املناهج الطبية )219(

226 ــ  مبادئ القيادة السريرية

        سلسلة املناهج الطبية )220(

227 ــ  اإلقرار احلر املستنير

        سلسلة املناهج الطبية )221( 

228 ــ  صحة الفم واألسنان

        سلسلة املناهج الطبية )222(

229 ــ  علم األدوية والعالج

        سلسلة املناهج الطبية )223(

230 ــ  الصحة املستدامة

        سلسلة املناهج الطبية )224(

231 ــ  السالمة والصحة املهنية

        سلسلة املناهج الطبية )225(

تأليف: رقية حسني جاسم عبد اللَّه

تأليف: د. شيخة إبراهيم أبا اخليل

تأليف: أ. د. نعيمة بن يعقوب

تأليف: أ. د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

حترير: تيم سوانويك   و  جودي ماكيم

ترجمة:  أ. د. خالد فهد اجلارالله 

         و سارة عبد اجلبار الناصر

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. أحمد محمد اجلبالي

تأليف: الصيدالنية: أمنية حسني شمس الدين

تأليف: د. شيرين جابر محمد

ان أحمد قمحية تأليف: د. حسَّ



تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د. لطفي الشربيني

تأليف: د. خالد محمد دياب

تأليف: د. محمود سعيد شلهوب

تأليف: د. ضياء الدين اجلماس

تأليف الصيدلي: محمود ياسني

تأليف: د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. لطفية كمال علوان

تأليف: د. عادل مال حسني التركيت

تأليف: د. لطفي الشربيني

تأليف: د. ماهر مصطفى عطري

تأليف: د. عبير فوزي محمد عبدالوهاب

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد دهمـان

تأليف: د. حسان أحمد قمحية

تأليـف: د. سيد احلديدي

تأليف: د. ندى السباعي

تأليف: د. چاكلني ولسن

تأليف: د. محمد املنشاوي

تأليف: د. مصطفى أحمد القباني

تأليف: أ. سعاد الثامر

1 ــ األسنان وصحة اإلنسان

2 ــ الدليل املوجز في الطب النفسي

3 ــ أمراض اجلهاز احلركي

4 ــ اإلمكانية اجلنسية والعقم

5 ــ الدليل املوجز عن أمراض الصدر

6 ــ الدواء واإلدمــان

7 ــ جهازك الهضمي

8 ــ املعاجلة بالوخز اإلبري

9 ــ التمنيع واألمراض املعدية

10 ــ النوم والصحة

11 ــ التدخني والصحة

12 ــ األمراض اجللدية في األطفال

13 ــ صحة البيئة

14 ــ العقم: أسبابه وعالجه

15 ــ فرط ضغط الدم

16 ــ املخدرات واملسكرات والصحة العامة

17 ــ أساليب التمريض املنزلي

18 ــ ماذا تفعل لو كنت مريضًا

19 ــ كـل شـيء عـن الربــو

20 ــ أورام الثدي

21 ــ العالج الطبيعي لألمراض الصدرية عند   

      األطفال

ثانيًا : سلسلة الثقافة الصحية واألمراض املعدية



تأليف: د. أحمــد شـوقي

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. لطفي الشربيني

تأليف: د. منـال طبيلة

تأليف: د. أحمد اخلولي

تأليف: د. إبراهيم الصياد

تأليف: د. جمـــال جــــودة

تأليف: د. أحمد فرج احلسانني

تأليف: د. عبدالرحمن لطفي عبد الرحمن

تأليف: د. ســالم محمـد أبـو شعبــان

تأليف: د. خالـد مـدني

تأليف: د. حبــابــة املزيدي

تأليف: د. منال طبيلة

تأليف: د. سعيد نسيب أبو سعدة

تأليف: د. أحمـد سيـف النصـر

تأليف: د. عهــد عمـر عـرفـة

تأليف: د. ضياء الدين جماس

تأليف: د. فـاطمـة محمد املـأمـون

ـرى سبــع العيـش تأليف: د. ُسـ

تأليف: د. يـاسـر حسني احلصــيني

تأليف: د. سعاد يحيى املستكاوي

تأليف: د. سيد احلديدي

تأليف: د. محمد عبد الّله إسماعيل

تأليف: د. محمد عبيد األحمد

تأليف: د. محمد صبري 

تأليف: د. لطفية كمال علوان

تأليف: د. عالء الدين حسني

22 ــ تغذيــة األطفــال

23 ــ صحتــك في احلــج

24 ــ الصرع، املرض.. والعالج

25 ــ منــو الطفــل

منــة 26 ــ الِسّ

27 ــ الُبهاق

ـوارئ 28 ــ طــب الطَّ

29 ــ احلساسية )األرجية(

30 ــ سالمة املريض

31 ــ طــب السـفــر

32 ــ التغـذيـة الصحيـة

33 ــ صحة أسنان طفلك

34 ــ اخللل الوظيفي للغدة الدرقية عند األطفال

35 ــ زرع األسنـــان

36 ــ األمراض املنقولـة جنسيًا

ـرة القلبيــة 37 ــ القثـطـ

38 ــ الفحص الطبي الدوري

39 ــ الغبـار والصحـة

40 ــ الكاتاراكت )الســــاّد العينـي(

41 ــ السمنة عند األطفال

42 ــ الشخيـــــــــر

43 ــ زرع األعضـــــــاء

44 ــ تساقط الشعر 

45 ــ ســـن اإليـــاس

46 ــ االكتئـــــاب 

47 ــ العجــز السمعــي

48 ــ الطب البديل )في عالج بعض األمراض(



تأليف: د. أحمد علي يوسف

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عبد الرزاق سري السباعي

تأليف: د. هناء حامد املسوكر

تأليف: د. وائل محمد صبح

تأليف: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. ُرلى سليم املختار

تأليف: د. ندى سعد الّله السباعي

تأليف: د. ندى سعد الّله السباعي

تأليف: د. حسان عدنان البارد

تأليف: د. لطفي عبد العزيز الشربيني

تأليف: د. سالم أبو شعبان

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. أحمد خليل

تأليف: د. ماهر اخلاناتي

تأليف: د. بشار اجلّمال

تأليف: د. ُجلنار احلديدي

تأليف: د. خالد املدني

تأليف: د. ُرلى املختار

تأليف: د.جمال جوده

تأليف: د.محمود الزغبي

تأليف: د.أمين محمود مرعي

تأليف: د.محمد حسن بركات

تأليف: د. بدر محمد املراد

تأليف: د. حسن عبد العظيم محمد

تأليف: د.أحمد محمد اخلولي

49 ــ استخدامات الليزر في الطب

50 ــ متالزمة القولون العصبي

51 ــ سلس البول عند النساء )األسباب ــ العالج( 

52 ــ الشعرانية »املرأة املُْشِعرة«

53 ــ اإلخصاب االصطناعي

54 ــ أمراض الفم واللثة

55 ــ جراحة املنظار

56 ــ االستشارة قبل الزواج

57 ــ التثقيف الصحي

58 ــ الضعف اجلنسي

59 ــ الشباب والثقافة اجلنسية

60 ــ الوجبات السريعة وصحة املجتمع

61 ــ اخلاليا اجلذعية

62 ــ ألزهامير )اخلرف املبكر(

63 ــ األمراض املعدية

64 ــ آداب زيارة املريض

65 ــ األدوية األساسية

66 ــ السعـــال

67 ــ تغذية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

68 ــ األمراض الشرجية

69 ــ النفايات الطبية

70 ــ آالم الظهر

71 ــ متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(

72 ــ التهاب الكبد

73 ــ األشعة التداخلية

74 ــ سلس البول

75 ــ املكمالت الغذائية



تأليف: د. عبداملنعم محمود الباز

تأليف: د. منال محمد طبيلة

تأليف: د. أشرف إبراهيم سليم

تأليف: د. سميرة عبد اللطيف السعد

تأليف: د. كفاح محسن أبو راس

تأليف: د. صالح محمد ثابت

تأليف: د. علي أحمد عرفه

تأليف: د. عبد الرحمن عبيد مصيقر

تأليف: د. عادل أحمد الزايد

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عادل محمد السيسي

تأليف: د. طالب محمد احللبي

تأليف: أ. ازدهار عبد الّله العنجري

تأليف: د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. ملياء زكريا أبو زيد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. نورا أحمد الرفاعي

تأليف: د. نسرين كمال عبد الّله

تأليف: د. محمد حسن القباني

تأليف: د. محمد عبد العاطي سالمة

تأليف: د. نيرمني قطب إبراهيم

تأليف: د. عزة السيد العراقي

تأليف: د. مها جاسم بورسلي

تأليف: د. أحمد حسن عامر

تأليف: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد إبراهيم خليل

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

76 ــ التسمم الغذائي

77 ــ أسرار النوم

78 ــ التطعيمات األساسية لدى األطفال

79 ــ التوحــد

80 ــ  التهاب الزائدة الدودية

81 ــ  احلمل عالي اخلطورة

82 ــ  جودة اخلدمات الصحية

83 ــ التغذية والسرطان وأسس الوقاية

84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري

94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(

100 ــ فيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(

101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(



104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الفيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الّله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري



130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

واء من األلم إلى الشفاء اء والــدَّ 140 ــ الــدَّ

141 ــ معلومات توعوية للمصابني مبرض كوفيد - 19

تساعد هذه املعلومات على التحكم في األعراض 

والتعافي عقب اإلصابة مبرض كوفيد - 19

142 ــ السرطان

       ما بني الوقاية والعالج

143 ــ التصلب املتعدد

144 ــ الــمـــغـــص

145 ــ جائحة فيروس كورونا املستجد 

       وانعكاساتها البيئية

146 ــ تغذيـة الطفل من الوالدة إلى عمر سنة 

147 ــ صحة كبار السن 

148 ــ اإلغــــمــــــاء 

149 ــ احلََول وازدواجية الرؤية

150 ــ صحة الطفل

151 ــ اجلفـاف

152 ــ القدم السكري

153 ــ املنشطات وأثرها على صحة الرياضيني

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف: د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جــود محمد يكــن

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ترجمة وحترير: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. د. سامح محمد أبو عامر

تأليف: د. رائد عبد الّله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد

تأليف: د. ابتهال حكم اجلمعان

تأليف: غالب علي املراد

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. علي خليل القطان 

سـامـة جـبـر البـكـر 
ُ
تأليف: د. أ

تأليف: د. نادية أبل حسن صادق

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن

تأليف: د. محمد عبد العـزيـز الزيبـق 

تأليف: د. حازم عبد الرحمن جمعــة 

تأليف: د. مصطفى جــوهـر حيـات



154 ــ التداخالت الدوائية

155 ــ التهاب األذن    

156 ــ حساسية األلبان

157 ــ خطورة بعض األدوية على احلامل واملرضع

158 ــ التهاب املفاصل الروماتويدي

159 ــ االنزالق الغضروفي

160 ــ متالزمة داون

ـراءة 161 ــ ُعســر القـ

         الديسلكسيا  

162 ــ الرعاية الصحية املنزلية

163 ــ البكتيريــا النافعــة وصحة اإلنسان

164 ــ األطعمة الوظيفية

165 ــ الداء البطني واجللوتني

166 ــ خشونــة املفاصـــل

167 ــ األمراض النفسية الشائعة

ل الطعام ... املشكلة واحللول  168 ــ  عدم حتمُّ

169 ــ  كيف تتخلص من الوزن الزائد؟ 

170 ــ  الترجمة الطبية التطبيقية

171 ــ  األشعة التشخيصية ودورها في الكشف

         عن األمراض

ـردة 172 ــ  جــــدري القــــ

173 ــ  اعتالل األعصاب الطرفية

174 ــ  هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟

175 ــ  الندوات الثقافية للمركز 2020-2015

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

تأليف:  د. سليمان عبد الله احلمد 

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان  

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ـراهيــم الدعــي تأليف: د. عــلي إبـ

تأليف: د. تامر رمضان بدوي

تأليف: د. أحمد عدنان العقيل

تأليف: د. أحمد فهمي عبد احلميد السحيمي

تأليف: أ. د. فيصل عبد اللطيف الناصر

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. عبدالرزاق سري السباعي  

تأليف: د. طالب محمد احللبي  

تأليف: د. ندى سعد الّله السباعي  

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. ميرفت عبد الفتاح العدل  

ة   ان أحمد قمحيَّ تأليف: د. حسَّ

تأليف: د. منى عصام املال 

تأليف: أ. د. شعبان صابر محمد خلف الله  

تأليف: د. رائد عبد الّله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد  

تأليف: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم  

إشراف وإعداد: املركــز العربــي لتأليــف وترجمــة         

                 العلوم الصحية



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوفمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوفمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوفمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

ثالثاً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة



25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش
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49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

60 ــ العدد الستون »أكتوبر 2020«

61 ــ العدد احلادي والستون »فبراير 2021«

62 ــ العدد الثاني والستون »يونيو 2021«

63 ــ العدد الثالث والستون »أكتوبر 2021«

64 ــ العدد الرابع والستون »فبراير 2022«

65 ــ العدد اخلامس والستون »يونيو 2022«

66 ــ العدد السادس والستون »أكتوبر 2022«

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد

اجلديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

الساعة البيولوجية ومنظومة احلياة

ر املناخي وانتشار األمراض واألوبئة التغيُّ

أمراض املناعة الذاتية

األمراض املزمنة ... أمراض العصر
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