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 األقالم اليت تدعو إىل تعريب كل األنشطة الفكرية والعلمية يف البالد تكثر يوما بعد يوم.     

أحدا ال يشك يف صدق أصحاب هذه األقالم ورغبتهم املخلصة يف جعل اللغة العربية لغة أساسية والواقع أن    

للتعليم يف كل مراحل الدراسة بل يف كل الندوات واللقاءات السياسية والعلمية أكانت على صورة حماضرات أم 

 على صورة مؤمترات دولية. 

 ل النهضة مل تثمر حىت اليوم الثمرة املرجوة. من أجيالكن جهود هذه األقالم بعد انقضاء عدد     

 ************* 

ال تزال مفتقرة إىل  لسنة الكثريين من الناطقني هبا كماأيومنا هذا مفتقرة إىل الضبط على فاللغة العربية ال تزال حىت    
وحسب بل يف داخله أيضا ... فلغة العلم يف اجلامعات واملعاهد العليا.. كما أن لغة  خارج الوطن العريب االنتشار ال

اللقاءات السياسية الدولية ال تزاالن غريبتني عن العربية حبيث أن املواطن العادي أصبح يعتقد أبن السبيل الوحيد إىل 
 ا االجنليزية. تقان لغة أجنبية وال سيمهو اعدادهم منذ نعومة أظفارهم إل جناح أوالده

 ************* 

عندما يعود الطفل من مدرسته وهو حيمل نتائج امتحا�ته ال يلتفت األبوان إىل عالماته يف مادة اللغة العربية قدر      
ن العلم أالطفل ، كما هو يف ذهن األبوين، التفاهتما إىل عالماته يف مادة اللغة األجنبية، فيرتتب على ذلك يف ذهن 

لغة األم ابلوهن وابلتايل الوهكذا تصاب العالئق القائمة بني الطفل و احلقيقي هو العلم الذي يعرب عنه ابللغة األجنبية، 
 ابلفقر واالبتذال .. وهذا ما حيدث فعال وبصورة عامة يف أوساطنا الوطنية. 
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هم أن يواجهوا الرأي العام الوطين بلغتهم الوطنية هذه الظاهرة املرضية أن أكثر قادة العلم والسياسة ال خيجل يويقو    
 لغة اآلابء واألجداد. احلافلة ابألخطاء عندما تفرض الضرورة عليهم أن يستخدموا 

ال أحد خيجل من ركاكة تعبريه أو جيد ضريا يف جهل أبسط قواعد النحو والصرف ألن هناك امجاعا على أن هذه     
م أب�ا قاصرة عن استيعاب الفيض من العلوم زعلكل يعتذر عن امهال العربية ابلااللغة غري ذات قيمة حقيقية .. و 

 واألفكار اليت أتتينا عرب احلدود من كل مكان. 

 تقيـيم اللغـة

الذي أصبح مبثابة ولكن احدا من الناس مل حياول حىت اليوم الكشف عن السبب احلقيقي النتشار هذا الزعم      
ولو أننا عرفنا سر منو اللغات .. واألسباب احلقيقية لعدم انتشارها ... بديهية عند كثريين ال يقبل مناقشة وال جدال. 

اعم اليت نرددها عن ولتبني لنا أننا ابملز  ،عد� النظر يف تقييمنا للغتنا العربيةوم ألوالعوامل اخلفية والظاهرة لفقرها املزع
منا خنفي يف احلقيقة عجز� حنن وحندث تقييما على كسلنا العقلي ونتجاهل روح االنتهازية يف نفوسنا إبية عجز العر 

عالة على الغرابء. لذلك واصرارا منا على جتاهل هذه احلقائق اقتصر� أو اقتصرت بعض دولنا  واصرار� على أن نعيش
جيايب.. كما اقتصر� على أتسيس مكاتب للرتمجة مل تلعب غري ذات نفع وال دور ا على اقامة جمامع لغوية أو علمية

 أي دور حقيقي يف تعريب لغة العلم وما نسميه الثقافة العليا. 

لفاظ العربية مقابل بعض تكف عن اجياد األ ن اجملامع ستستمر يف عملها، ومكاتب الرتمجة لنإوعلى ذلك ف   
حساس عند املواطن العادي ابللغات األجنبية ويتعمق معه اإل ماأللفاظ األجنبية يف الوقت الذي يستمر فيه التعلي

 بتفوق اللغة األجنبية على اللغة العربية. 

وقد غرب عن ابل هؤالء الناس مجيعا أن اللغة هي كائن حي .. تنمو ابلقدر الذي تنمو فيه قدراتنا العلمية      
يف تطوير املعرفة فيقتصرون على ترداد ما تعلموه يف  والعقلية ، فما دام أن ما نسميهم العلماء ال يشاركون جد�
فال اللغة اليت تضعها ، من مسؤولية املشاركة يف العطاء اجلامعات األجنبية أو الوطنية ابللغة الغربية ايثارا للعافية وخوفا

 .العربيةيف تطوير اللغة العلمية تلعب أي دور سمكاتب الرتمجة .. وال التحقيقات اللغوية اليت تضعها اجملامع املختصة 
 وهذا يعين أن األموال اليت تنفق يف هذا امليدان تضيع هباء وال تعود على العلم العريب أبي فائدة. 
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وخالصة القول أن ثقلنا احلضاري وابلتايل مدى اسهامنا يف خوض مغامرة املعرفة، هو وحده الذي يقرر مصري     
 لغتنا كلغة علم عاملية. 


