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Abstract

This research relies on the applied inductive approach, as it closely observes the reality of Arabization in the state 

of Qatar from a practical aspect and reveals the reality of the linguistic policy and the linguistic planning put into it. 

Through this study, applied examples were gathered in a number of vital fields, namely education, media, health, 

and trade, and the extent of compliance with Arabization therein was analyzed. 

By its end, the research has arrived at the truth of Arabization as embodied in reality – through a group of results 

and recommendations for the nation as well as similar future studies. 
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 مقدمة

ُيعّد يوم الثامن عشر من ديسمبر، تاريخ احتفاء العالم باللغة العربية حسبما أصدرت منظمة اليونسكو، وقد 

، أن تكون اللغة العربية من اللغات السّت الرسمية التي ُيعمل بها في منظمة 1973أقّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

  م املتحدة ومصالحها ومؤسساتها ووثائقها.األم

 بالحفاظ على اللغة العربية، 
ً
 عربية على فترات زمنية متقطعة، منادية

ٌ
 أن قامت نهضة

َ
كان أول بزوغ وحدث

م ظهَر مجمع اللغة العربية في 1932من خالل إنشاء املجمع العلمي العربي، ثم في عام  كوذل 1919لنتائجها في دمشق، عام 

علن رسمًيا عن قيام1970أما في عام العراقي في بغـداد.  م أقيم املجمع العلمي1947في عام  ذلك عدوبمصر، 
ُ
املنظمة  م فقد أ

مكتب وقد تال ذلك إلحاق املادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية، ، وذلك وفق العربية للتربية والثقافة والعلوم

 م.1972عام  تها الثقافية، وكان ذلكن أحد أجهز بها، ليكو  تنسيق التعريب في الرباط

وما قامت هذه املجامع وال نشطت تلك الجهود، إال في سبيلِّ تحقيق هدف الحفاظ على اللغة العربية، فهي الرابط 

َوّحد بين أبناء األمة الواحدة، ومستودع تراثها الذي تنهل منه األجيال وتفتخر بما تحتويه، وُمحافظة الفرد على 
ُ
هويته وتراثه امل

عّد إثباًتا للذات في ظل
ُ
املتغيرات ومصدر فخٍر له وألبنائه، فكيف يكون الحال إذا كّنا نحافظ على لغٍة واسعة االنتشار  ت

 نسمة ممن يعّدونها لغتهم األم. أكثر من ثالثمائة وخمسين مليون يتحدث بها 

اإلسهام  لهة(، الذي أريد من خالدراسة حال -لة قطر واقع التعريب في دو لغاية من هذا البحث املعنون بـ )وتلك هي ا

واملحافظة على كونها كائًنا حًيا ينمو ويتطور، فتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي في عصرنا ، في تمكين اللغة العربية

 الحديث.

لحياة، وال يخفى على وتنهض فيها شتى القطاعات ومجاالت ا  -في الوقت الراهن-ومما الشّك فيه أن دولة قطر تنمو 

" التي تهدف إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية الدائمة، وتأمين استمرار العيش  2030طر لعام ؤية قأحٍد مّنـا "ر 

 بعد جيل، وتلك النهضة تشمل ركائز أربعً 
ً

، هي: التنمية البشرية، واالقتصادية، والبيئية، واالجتماعية. االكريم لشعبها جيال

ا؛ 
ً
، وتنمية هذه العناصر البشرية القائمة على أرضه، وال شعب يتقّدم ويرتقي فما من وطٍن ينهُض دون نهوض شعبه ووعيهمإذ

دون التمّسك بلغته وحضارته وأصوله العريقة، بغّض النظر عن دولة قطر أو عن دولٍة أخرى بعينها، فلكي يدوَم نماء شعٍب 

سّن وسياسات ال بّد جتمعه، من دوام لغته األّم وسوادها في م ال بّد 
ُ
ذ؛ من أجل حماية اللغة،  من قوانين ت نفَّ

ُ
م وت

ّ
نظ

ُ
وخطط ت

ا في الحيز املكاني الذي يشغله مجموعة من الناطقين بها وبغيرها. 
ً
 وجعلها واقًعا ُمعاش

 بهذه املنزلة؛ وكانت أمتها حريصة عليها، ناه
ُ
 بها، يقول األستاذ مصطفى صادق الرافعي: "وإذا كانت اللغة

ً
ضة

ل قّوته، متسع  شأنها، فما يأتي ذلك إال من ُروح التسلط في شعبها، وكونهِّ سيَد أمره؛ وُمحقّق وجوده، ومستعمِّ
ً
 فيها، ُمكّبرة

ً
ة

واآلخذ بحّقه، فأّما إذا كان من شعبها التراخي واإلهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية، وإصغار أمرها، وتهوين خطرها، وإيثار 

فهذا شعٌب خادٌم ال مخدوم، تابٌع ال متبوع، ضعيف عن تكاليف السيادة، ال يطيق أن يحمل عظمة ّب واإلكبار؛ غيرها بالح
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ه للفائدة التي هي 
ّ
ميراثه، مجتزئ ببعض حقه، ُمكتٍف بضرورات العيش، يوضع لحكمه القانوُن الذى أكثره للحرمان وأقل

 (1)كالحرمان".

وااللغة العربية، أهمية وبحديثنا عن  
ُ
 وقائمة بين بقية اللغات نرى أنها ت

ً
جه تحديات كثيرة ُمعاصرة، لتبقى راسخة

العاملية، وإذا ما ألقينا الضوَء على لغاٍت أخرى تحظى بمكانة مختلفة، فسنجدها في بعض الدول قد تأّصلت وحظيت بمكانة 

فق سياسات صارمة وُم  بهاهاّمة، ونهض الشعب  بل الحكومات والشعوِّ ما تّم من و  ،اللغة العبرية ومثال ذلك:ب، نّفذة من قِّ

بل  . حيث لم تزل هذه اللغات قائمة بذاتها، عنها اللغة الصينية واللغة التركية وال تقّل ، الكيان الصهيونيإعادة إحيائها من قِّ

 كتب، وتأخذ عرش لغة األدب والحياة لديهم. وهذا ما ُيفتقد في 
ُ
ف

َّ
عّد بها أبحاث علمية وًتؤل

ُ
عات العربية، فبعد جتماملبل وت

ا حول وجود فجوة في بعض 
ً
 وحديث

ً
البحث والقراءة واالستقصاء حول السياسات اللغوية وتطبيقها في دول العرب، نجد جدال

عنى باللغة العربية، و 
ُ
 التخطيط والتنفيذ.بين الدول بين السياسات اللغوية التي ت

 :أحمد الشدياقريب، لتعة ااملهتم بقضي الصحفيوأذكر في هذا السياق ما قاله 

 البيت أدرى بما بهِّ  إذا كان رّب 
 

 
 
ّ
ـــأنا ك ي أدرى بالذيفإن ـــ ـــ ـــ  اتبــــ
 

 ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا
 

 
 ولم يصل نار الحرب إال املحارب

 
 أرى ألف معنى ما له من مجانس

 
 

 لدينا وألًفا ما له ما يناسب
 

 مرادفوألًفا من األلفاظ دون 
 

 
 مكان الوصل والوصل واجب

ً
 وفصال

 
 فيا ليت قومي يعلمون بأنني

 
 

 (2)على نكد التعريب جدي ذاهب
 

، (2016) جاء في "املؤتمر الدولي الخامس للغة العربية" املنعقد في دبي، شهر مايو من عام ما بذكرهومن الجدير 

اثنتين أكثر من  ومسؤولين ومهتمين منختصين ثين ومعلماء وباحشخصية من ألفين وخمسمائة والذي حضره ما يقرب من 

، أذكر هنا بعضها ومستقبلها دولة، وقد خلصوا إلى نتائج جاءت في األبحاث والدراسات املتعلقة بواقع اللغة العربيةوسبعين 

 على سبيل املثال:

1.  
ّ
 .بها املؤتمر على تعلم اللغات األجنبية حسب الحاجة إليها، وليس التعليم يحث

اث املتعلقة بالسياسات اللغوية أن التعليم باللغة األجنبية يعد مخالفة سات واألبحتؤكد الدرا .2

دستورية تهدد الوحدة واألمن الوطني والعربي، وتنذر بالكثير من التحديات الداخلية التي تعرض السيادة واالستقالل 

 .والوحدة والثقافة والثوابت الوطنية للخطر

                                                           
 .29ص بيروت، الجزء الثالث، ، املكتبة العصرية،وحي القلمالرافعي،  قصاد مصطفى (1)
   .73265er&doWhat=shqas&qid=3adab.com/modules.php?name=Shhttp://wwwموقع أدب   (2)        

 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=73265
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=73265
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ة وعربية بامتياز، وأن إضعافها وتهميشها مسألة أمنية وطنين اللغة العربية يؤكد املؤتمر أ .3

وإقصاءها من مواقعها الطبيعية في جميع املؤسسات الوطنية الحكومية واألهلية يعد اعتداء على الوحدة الوطنية 

  .والسلم األهلي، ويعرض املجتمع للتشظي واالنقسام اللغوي الذي يوظف لضرب الوحدة الوطنية

في القوانين واألنظمة والسياسات التي تتبعها املؤسسات الحكومية  لى إعادة النظريدعو املؤتمر إ .4

والتي تسمح بإحالل اللغة األجنبية بدال من اللغة الوطنية في جميع املؤسسات  ،واألهلية في جميع الدول العربية

 .الحكومية واألهلية

ا من مصادر الدخل على جعلها مصدرً العربية والعمل  يدعو املؤتمر الدول إلى االستثمار في اللغة .5

لألفراد واملجتمع والدولة أسوة باللغات األجنبية، التي تتميز عنها اللغة العربية بوجود الطلب العالي من الدول اإلسالمية 

 .على تعلمها

لسد  يدعو املؤتمر إلى االهتمام بالتعريب والترجمة العلمية والثقافية والتقنية والصناعية .6

والصناعات الحديثة، والتي إذا استمرت  والتقنيةوم بين اللغة العربية والعلوم واملعارف تتسع يوما بعد ي الفجوة التي

 .فإنها ستؤدي إلى كارثة عربية تدفع ثمنها األجيال القادمة

بية حاربة اللغة العر يدعو املؤتمر إلى سن قوانين على املستوى الوطني والعربي تجرم من يتعمد م .7

 (1).ةمن مواقعها الطبيعي إبعادهاتهميشها و  أو

، جاء هذا البحث ليكشف عن السياسات اللغوية 
ً
فمن منطلق أهمية إيالء اللغة العربية والتعريب اهتماًما ورعاية

 الصادرة في دولة قطر، وليبين واقع التعريب الفعلي في دولة قطر.

 نحو اآلتي:بحثي إلى ثالثة فصول، في كل فصل مبحثان، وذلك على ال وقد قسمُت 

 السياسة اللغوية في قطر بوصفها أساًسا للتعريبالفصل األول: 

 السياسة اللغوية للتعريب من خالل التشريعات.املبحث األول:  ➢

 املبحث الثاني: املؤسسات املعنية بالتعريب في قطر. ➢

اقع التعريب في   التعليم واإلعالم مجاليالفصل الثاني: و

 التعليممجال املبحث األول:  ➢

 اإلعالم. مجال بحث الثاني:ملا ➢

 

 

 

                                                           
 املوقع الرسمي للمجلس الدولي للغة العربية. (1)

222.php?id=1http://www.alarabiahconference.org/modules/page/view . 

http://www.alarabiahconference.org/modules/page/view1.php?id=222
http://www.alarabiahconference.org/modules/page/view1.php?id=222
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اقع التعريب في   مجالي الصحة والتجارةالفصل الثالث: و

 املبحث األول: الصحة ➢

 القطاع التجاري والبلديات. :املبحث الثاني ➢

الصعوبات، التي ُيمكن أن تمّر بأي باحث، مثل عدم وجود املراجع الكافية للموضوع، والجهد وقد واجهُت بعض 

ب على كل العوائق عن طريق مراسلة دور النشر للحصو  في جمع األمثلة
ّ
ل التطبيقية املالئمة له، وغيرها. لكني استطعُت التغل

 جهًدا في تقديم العون.  أُل ي لم يكتور املشرف الذعلى بعض الكتب الالزمة، وكذلك االستعانة بالد

 ، وإن أخطأُت فمن نفس ي والشيطانفإن أصبُت فمن هللا
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 التمهيد

بّد من وقفٍة تمهيدية عند مصطلحاٍت وقضايا مهمة في موضوعنا، ألفّصل فيها الشرَح  ي محتوى البحث، اللخوض فقبَل ا

لبَس عَما يعتري بعضها من غموض أو تداخٍل مع مصطلحاٍت أخرى. والتوضيح، وأزيَل 
ّ
 ال

درَك معنى هذا امل
ُ
 أن ن

ً
صطلح بشكٍل واضح، ألنه من األلفاظ فنحُن حين ندرس التعريَب في دولة قطر وواقعه، علينا أوال

العربية فيكون معناه الترجمة؟  أم هو إحالل  ب؟ أهو نقل الكالم من اللغات األجنبية إلىالتي تتعّدد فيها املعاني، فماذا يعني التعري

 النشأةِّ نادت به تواصٍل وغيرها من تعليٍم ووسائلاللغة العربية في شتى مجاالت الحياة 
ُ
األمُم في العصرِّ الحاضر ؟ وهل هو حديث

ملاضية املختلفة؟ ثم ما عالقته على لغتها في ظّلِّ املخاوف التي تعتري واقع العربية؟ أم أّن له جذوًرا قديمة عبر العصور اللحفاظ 

 بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، وما مدى أهميته الفعلية في بالدنا العربية ودولة قطر على وجه التحديد؟

بّد أن نتحدث عن مجموعٍة من املسائل، هي: تحديد مصطلح التعريب وتعريفاته اللغوية واالصطالحية،  ال على هذاوبناًء 

ه وحاجتنا إليه في العصر الحالي، ونتعّرف عالقته بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، وأخيًرا، نفّرق بين ثم نتطرق ألهميت

د" و "الدخيل" و"التر 
ّ
 جمة"؛ ليتضح لنا كل مصطلح ومعناه قبل التعّمق في فصول البحث."املعّرب" و "املول
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ً

 واصطالًحا:تعري -أوال
ً
ف التعريب لغة  

َتتّبع للتعاريف التي توّضح مفهوم التعريب، 
ُ
تعددت مفاهيم "التعريب" وتباينت وفق معايير وعصور مختلفة، وإّن امل

ا بين القدماء واملعاصرين، والشروط وامل
ً
 عايير التي وضعها له كل منهم.يجّد اختالف

 إلى الحديث عن مصطلح التعريب، فقد
ً
فردت له مّر التعريب منذ القدم  وسأتطرق بداية

ُ
الكتب وأواله بتعاريف كثيرة وأ

 ،(1)ه( في كتابه باًبا للتعريب على غير أوزان العرب )هذا باب ما أعرب من األعجمية(180فقد عقد سيبويه )تاللغويون اهتماًما. 

)املعّرب من الكالم األعجمي على حروف ثم جاء كتاب وقد  أوضح فيه كيف تصرفت العرب فيما عّربته من األلفاظ األعجمية، 

القرآن الكريم، ثم كان في  وما وردقاله العرب من الكالم األعجمي ا ه(، الذي جمع فيه م540ألبي منصور الجواليقي )ت (2)املعجم(

ه( للتعريب فصلين من كتابه )فقه 429ه(، كما أفرد الثعالبي )ت911للسيوطي )ت )3(القرآن من املعرب( )املهذب فيما وقع في كتاب

ثالثة أبواب في السفر الرابع عشر من كتابه، ومن بعده كتاب )شفاء  (5)ه( في )املخصص(458، وأفرد له ابن سيده )ت(4)اللغة(

ر ه( الذ1069 للخفاجي )ت (6)الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل(
ُ
ي أورد فيه األلفاظ القديمة املعّربة، كما اهتم بالتعريب كث

 كابن قتيبة وغيره.

وهكذا نلحظ عناية القدماء بالتعريب، بيد أّن التعاريف املوّضحة لهذا املصطلح تباينت وتعددت، وسأتناول التعريف 

 ثم اصطالًحا.
ً
 لغة

: -أ
ً
 تعريف التعريب لغة

صه. وعّرب االسم بالتضعيف،  مصدر "عّرب"" التعريب هو
ّ
وفي املعجمات: عّرب فالٌن منطقه من اللحن، أي: خل

ومن تلك املعاجم نعرض نماذج من تعريفهم للتعريب، فقد ورد في )لسان العرب( البن  (7)."األعجمي: تفّوه به على منهاج العرب

مه العربية، .... وتعريب اال ه(771منظور )ت 
ّ
ّربته سم األعجمي: أن تتفّوه به العرب على مناهجها؛ تقول: عفي باب عرب: "وعّربه: عل

                                                           
 محمد هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، ، تحقيق: عبدالسالمالكتابعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر،  (1)

 .303، ص1988الجزء الرابع، القاهرة، 
 دار القلم، األولى،  ، الطبعةاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم أبو منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد الخضر، (2)

 .1990دمشق، 
، تحقيق: التهامي الراجي الهاشمي، مطبعة املهذب فيما وقع في القرآن من املعرببن أبي بكر جالل الدين السيوطي،  عبدالرحمن (3)

 فضالة، اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية، د.ت.
تحقيق:عبدالرزاق املهدي، الطبعة األولى، دار ، ة وسّر العربيةفقه اللغعبدامللك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  الثعالبي،  (4)

 .2002التراث العربية، بيروت،  إحياء
، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، الطبعة األولى، دار إحياء التراث املخصصأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي،  (5)

 .1996العربي، بيروت، 
محمد كشاش، الطبعة األولى،  ، قّدم له وصححه:فاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيلش ،شهاب الدين أحمد الخفاجي (6)

 .32صدار الكتب العلمية، بيروت، 

 .157ص ، 1992دمشق، الطبعة األولى، دار طالس،  ،دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريبشحادة الخوري،  (7)
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، أي: صار
ً
كما جاء في . (1)عربًيا، وتعّرَب واستعرب: أفصح" العرب، وأعربته أيًضا، وأعرَب األغتُم، وعُرَب لسانه، بالضم، عروبة

 .(2)لحن" ه( بأنه:   "تهذيب املنطق من ال817الفيروز آبادي )ت  )القاموس املحيط( ملجد الدين

 

 تعريف التعريب اصطالًحا: -ب

 التعريب قديًما: تعريف  -1

عّرب فهو ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعاٍن في غير "ه( في )تاج العروس( : 1205لزبيدي )ت قال ا
ُ
وأما امل

اء األعجمية إذا استعملوها، فيبدلون اعلم أنهم كثيًرا ما يتجرؤون على تغيير األسم"ه(: 540، وقال عنه الجواليقي )ت (3)"لغتها

التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرًجا وربما ما بعد مخرجه أيًضا ....ثم لفظت العرب به بألسنتها فعّربته فصار عربًيا  الحروف

 ثم وّضح الجواليقي دالئل التعريب في كتابه:  ،(4)"هذه الحال أعجمية األصل بتعريبها إياه فهي عربية في

دعوى التعريب ال تصّح إال بأدلة واضحة من االشتقاق أو التاريخ أو خروج الكلمة عن الخصائص التي تمتاز بها الكلمات العربية  إّن "

، كما جاء في كتاب (5)"كلمة خماسية من أحد الحروف الذالقةكاجتماع القاف والجيم أو الطاء والنون في كلمة واحدة أو هو 

غّير العرب األسماء األعجمية إذا  ه(5910) ، ما قاله سالمة األنباري )التهذيب في أصول التعريب(
ُ
في شرح املقامات: وكثيًرا ما ت

 .(6) استعملتها

، وجاء (7)وقد ذكره الجرجاني في حواشيه: هو لفظ وضعته غير العرب ملعنى ثم استعملته العرب بناًء على ذلك الوضع

يء ال يكون في البادية فهو أعجمي ك في كتابه )لحن العاّمة( في قوله: "واعلم أن كل ش أبو حاتم موّضًحا للتعريب بطريقة أبسط، وذل

، ومن ذلك أدوا
ً

 .(8)ت البّنائين والّنجارين والُصّناع، فعاّمة أدواتهم بالفارسية"معّرب إال قليال

عجمية التي ألحقتها العرب ومن كل ما سبق؛ نالحظ أن اللغويين القدامى اتفقوا على أن "املعّرب" يدل على الكلمة األ

رضت عليهم عند احتكاكهم  وقد تّم ذلك لحاجة العرب إلى بأبنيتها وصيغها سواء أأحدثوا فيها تغييًرا أم لم ُيحدثوا،
ُ
مصطلحات ف

ء بغيرهم من الشعوب، واحتياجهم الستخدام ألفاظ ُمعّبرة عن األدوات وغيرها كما أسلفُت الذكر في بعض التعاريف لدى العلما

                                                           
 .589ص، ، دار صادر، املجلد األول، بيروتلسان العربجمال الدين املصري،  الفضل أبوابن منظور،  (1)
، الطبعة الثامنة: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ، تحقيقالقاموس املحيط، آبادي محمد الفيروز  مجد الدين (2)

 .113ص، 2005بيروت، مؤسسة الرسالة، 
يق: علي هاللي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطبعة ، تحقتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتض ى الحسيني الزبيدي،  (3)

 .1987حكومة الكويت، الكويت، 
دار  األولى،  ، الطبعةاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم أبو منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد الخضر،انظر: (4)

 .4ص ،1990دمشق،  القلم،
 .6، صانظر: املصدر السابق (5)
 .120ص ،1923، الطبعة األولى، القاهرة،التهذيب في أصول التعريب بك عيس ى، مدأحانظر:  (6)
، 2015دمشق،  ، الطبعة الثالثة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،االشتقاق والتعريبالقادر املغربي،  عبدانظر:   (7)

 .69ص
 .50، صالتعريب في القديم والحديث (8)
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تنقيته مما القدماء. وفي القرن الرابع الهجري أصبح النحاة واللغويون كل غايتهم املحافظة على العربية وتسجيل فصيحها القديم و 

 شابه من اللحن والعجمة، ومثال ذلك كتاب الجوهري الذي اقتصر على ذكر الصحيح الفصيح فقط.

ا: -2
ً
  تعريف التعريب حديث

ت التاريخية والداللية التي حدثت خالل النهضة العربية، مختلفة، ناشئة عن التطورا اكتسب مفهوم التعريب معاني

 للتعريف الذي قال به القدماء، وقد تشّعب مفهومه حتى صار للعملية التعريبية فاسُتخدم للداللة على أكثر من 
ً
معنى إضافة

دالقادر املغربي، حيث املعاصرين ما جاء في كتاب عبومن التعاريف التي ظهرت لدى  خصوصيات مختلفة تختلف من قطٍر إلى آخر.

 -)املعرب تعريب جعل الكلمة األعجمية عربية( وقال: عّرفه بقوله: )إّن ال
ً

هو ما استعملته العرب في األلفاظ  -يسمى أيًضا دخيال

 .(1)فصحاء العرب( ( وأما الدكتور علي عبدالواحد وافي فقال فيه: ) هو ما استعملته ر لغتهااملوضوعة ملعاٍن في غي

 ى أربعة معاٍن:إلشير في كتابه إلى تقسيم التعريب الشائع بين الناس، والذي ينقسم وأما الدكتور كمال بشر، فيُ 

إخضاع النصوص أو األعمال األجنبية )علمية أو أدبية أو فنية( لش يٍء من التصّرف في مبناها ومعناها، وذلك -1

لتقاليد االجتماعية والثقافية العربية، وجعلها ذات سمة عربية في اإلطار العام، وكثيًرا ما بتطويعها ملقتضيات الظروف وأنماط ا

 تعريب في املسرحيات واألفالم ونحوها، وبعض األعمال العلمية وقد يسمى "االقتباس" أحياًنا.يحدث هذا النوع من ال

ر عنها بكلمات وعبارات مقابلة لها في اللغة املنقول الترجمة، وهي نقل الكلمات أو العبارات والنصوص األجنبية والتعبي-2

 يب هو املحصور في النقل إلى العربية.إليها، والتعر 

نقل األلفاظ، وهو األشهر في االستعمال واألكثر استقراًرا واتباًعا في مجال العلم وبخاصة في املصطلحات ونحوها، -3

لغة العربية مع التعديل أو التغيير في صورتها بالقدر الذي يتوافق مع القواعد واملقصود به هنا نقل اللفظة األجنبية بحالها إلى ال

العربية، فالتعريب محصور مفهومه هنا في مجال األلفاظ ونحوها من حيث املبنى والشكل. وهو ما  الصوتية والصرفية في اللغة

 بط.يشيع العمل به في نقل العلوم والفنون الحديثة لكن استخدامه له حدود وضوا

 يشيع بين أهل االختصاص من الدارسين العرب في السنوات األخيرة توظيف مصطلح التعريب في مفهوم خاص، -4

وأوضح تحديد هو ما قّدمه الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية األردني في فعاليات املؤتمر الثامن والخمسين 

تعريب في هذا املصطلح الذي يكّون محور مؤتمر مجمعنا لهذا العام يعني بالتحديد : )فال1992ملجمع اللغة العربية في القاهرة 

الجامعية واملعاهد العليا التي تضّم مئات األقسام العلمية من التدريس باللغات األجنبية إلى التدريس  تحويل الجامعات والكلّيات

 (2)لبحث العلمي والتقنيات الحديثة (.باللغة العربية، واعتماد اللغة العربية لغة التدريس الجامعي وا

خالل تقسيم التعريب من  –العربية في املغرب العربي(  في كتابها )التعريب والقومية-وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة نازلي 

 إلى أنموذجين: مشرقي ومغربي، وتحديد سمات وخصائص لكل نوع.

                                                           
 .22ص ،قحركة التعريب في العراانظر:  (1)
 .133-130ص ،1998 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،دراسات في علم اللغةكمال بشر، انظر:  (2)
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العربي املمتد من مصر والسودان في أفريقيا ليشمل كل فالتعريب املشرقي عندها، هو الذي يختص ببلدان املشرق 

ان( ويتسم بالسمة اللفظية الفنية لبالد العربية اآلسيوية باملؤسسات ا )املجامع اللغوية العربية في القاهرة ودمشق وبغداد وعمَّ

 التخصصية. وهو يتكون من جانبين:

الوافد من اللغات األخرى كاإلنجليزية  والعلمي األجنبي، اشتقاق الترجمة العربية واستحداثها للفظ الفني والثقافي-1

 والفرنسية.

 بي بذاته وبمادته إلى اللغة العربية، واالتفاق على تعميم استعماله ضمن مفردات اللغة العربية.إدخال اللفظ األجن-2

لنشاط اإلنسانّي داخل املجتمع وأما املفهوم املغربي: فهو النموذج األمثل لشمول عملية التعريب وعمومها لجميع نواحي ا

إحالل اللغة العربية في التعليم محل اللغات األجنبية، وتوسيع اللغة العربية و املعّين في القطر العربي املغربي، فالتعريب في املغرب ه

 .(1) بإدخال مصطلحات جديدة عليها، وإلزام اإلدارة بعدم استعمال لغة دون اللغة العربية

التفكير ي ذكرته الدكتورة نازلي، يتسع ليشمل املفاهيم املختلفة ومجاالت العمل و غربي للتعريب الذوهذا املفهوم امل

على جميع مستويات التواصل والحياة: الدينية، واإلدارية، واالجتماعية، والحضارية، والعلمية، واألدبية، وقطاعات العمل 

(2).املتعددة

ر فقط في الترجمة والنقل يب" الذي نحتاجه في عصرنا الحالي ال ينحصوفي وجهة نظري بوصفي باحثة أرى أن "التعر 

املصطلحات، إنما نحتاج إلى تطبيق املفهوم املغربي املشار إليه؛ ألننا في حاجٍة ماسٍة إلى إحالل اللغة العربية في جميع وتعريب 

ة رسمية للتعامل والتعليم، وسأتناول في الفصول االستعماالت واملناشط وكل املجاالت على قدر االستطاعة، حتى نجعل العربية لغ

 مجاالت التعريب وواقعه القادمة تطبيق ذلك على دول
َ
 بحث

ً
ة ة قطر وفق التعاريف الحديثة التي وضعها العلماء املعاصرون، ُمحاولِّ

.
ً

 في دولة قطر حاضًرا ومستقبال

 ب:أهمية التعري -ثانًيا

 رمٌز  إّن 
َ
ـُز لإلنسان، وُم اللغة لتعريب وجدواه، في بّد أن نلتفت إلى أهمية ا ال كيانه، لذا كانحدٌد لهوّيته، وجزٌء من ُمَميِّّ

ظّل التغيرات الحاصلة في العالم العربي، وما يغزوه من لغاٍت أجنبية ومحاوالٍت لفرض سيطرتها على التعامالت اليومية. وألّن 

لعلمي ة لغته على األداء اصعيد العلمي، لخلق الثقة لدى العالم العربي بقدر تعبيٌر عن استمرار اللغة في أداء وظيفتها على الالتعريَب "

هي "نتيجة حتمية  إليهفالحاجة   (3)واألدبي، والستمرارها في عملية التجدد والخلق اللغوي في مجال املصطلح العلمي والشرح املفهوم"

لغات، والتبادل التجاري والحضاري والثقافي بشكل عام، فعندما لجملة من العوامل املعروفة، في طليعتها اختالط البشر، والتقاء ال

                                                           
 الوحدة ، الطبعة األولى، مركز دراسات التعريب والقومية العربية في املغرب العربيمعوض أحمد، نازلي انظر:  (1)

  .48-41ص، 1986بيروت،  العربية،
 .48-41ص ،صدر السابقاملانظر:  (2)
  الطبعة األولى، التعريب وصناعة املصطلحات دراسة تطبيقية في القواعد واإلشكاالت،، الصادق خشاب (3)

 .34ص ، 2016وزيع، األردن، كتب الحديث للنشر والتعالم ال



10 

ارة أو ملكة صناعية نأخذ معها أسماءها األجنبية كما هي، ومن ثمة نحاول إيجاد الصيغة القريبة لها واملألوفة في اللغة نأخذ مه

اوقد شهد البحث اللغوي في التأصي (1)العربية، وهنا نقول إن الحاجة حقيقية وضرورية".
ً
ا  ل وفرز املعرب عن الدخيل نشاط

ً
ملحوظ

 .(2)في العصر الحديث

 

 فأهمية التعريب الزِّمة، ودوافعه عديدة، ُيمكن حصرها في النقاط التالية:

 دوافع تربوية وثقافية: -1

تربوية اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فال يمكن أن نتصّور لغة من غير فكـر وال فكًرا من غير لغة، وتؤكد الناحية ال

م
ّ
، وكذلك في املجال املنهي تتضح قدرة املثّقف املعرب على التواصل مع مجتمعه أن اللغة األّم هي أساس الفكر واملعرفة في ذهن املتعل

ة املراجع  
ّ
بيسر وسهولة )كالطبيب مع مرضاه(، لكن املشكلة التي تواجه اإلنسان العربي في إكمال العلم والعمل، هي انعدام أو قل

الفكرية والثقافية للشعوب، وبهما بدأت النهضة العلمية  غة العربية، ولقد كانت الترجمة والتعريب دعامة من دعائم النهضةبالل

من أمهات الكتب اليونانية والفارسية الثقافية في العصور األولى لإلسالم، فقد عكف املترجمون على الترجمة إلى اللغة العربية 

في ازدهار الثقافة والحضارة  أسهمت بمقدار كبير نهضت أوروبا وترجمت أصول الكتب العربية التيوغيرها، وكذلك فعل الغرب و 

أن يمسك الطالُب والعلماُء فيها  ال بّد . وحتى تصل أبحاثنا ومراجعنا اليوم إلى تلك املراتب في املستوى العلمي، األوروبية الحديثة

كل غة تعليمهم وتفكيرهم وبحثهم، لتكون قريبة إلى وجدانهم فيبدعوا في استخدامها في بزمام العلم بلغتهم األّم، فيطوروا بالتعريب ل

 .(3)املجاالت ويواكبوا العلوم وسائر املجاالت الحياتية 

 دوافع لغوية: -2

ها، العلمية، يزيُد من ثروتها، وُينّمي محصولها، كما يساعد الدارسين على التفكير ب إّن إدراج اللغة العربية في البيئات

تهامات املوجهة إليها بالعجز عن اللحاق بالعلوم املتقدمة وكّل هذا يؤدي إلى إلفها واعتياد التعامل بها، فينزاح عنها توّهم الضعف واال

ظاهرة امليل إلى استعمال الدخيل أكثر من األصيل في اللغة، وقد كما ال ُيمكننا اإلغفال أو التغاض ي عن . (4)وما يجّد فيها من تطور 

 يكون ذلك ألسباب، منها:

 سبب لغوي يتصل بالكلمة من خفة وجرس ووقع أو قبول وذيوعها بين الناس..أ

العرب واألقوام األخرى سبب اجتماعي له صلة بطبيعة العالقات املتبادلة لهذه املاديات بين .ب

 فيكون في استخدام العرب لها وسيلة إيصال أسرع وأجدى في التعامل والتفاهم.

                                                           
 نفسه.السابق   (1)
 .32صاملصدر السابق، انظر:  (2)
 .37- 36، صاملغرب العربيالتعريب والقومية العربية في انظر:  (3)
  اومصطلًح  اتنظيرً ية بالقاهرة )مناهج ترقية اللغة أعمال مجمع اللغة العرب، محمد، رشاد الحمزاوي : انظر (4)

 .318ص ،1988، اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، دار الغرب (اومعجمً 
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ي عند بعض الناس محل مباهاة تزين لهم سعة املعرفة واالطالع وتجعل تلفظ األجنبربما كان ال.ج

  (1).منهم محل إعجاب وموقع ثقة وإنصات

ى أصالة املفردات العربية، وإشاعة استخدامها والتعامل بها، أكثر من وهنا يأتي الدور اللغوي للتعريب، للحفاظ عل

 االستخدام اليومي. املصطلحات األجنبية الدخيلة التي تسود في

 

 

 دوافع قومية: -3

وّحد هذه 
ُ
إّن اللغة العربية هي الوعاء الفكري وذاكرة الثقافة والتراث العربي لألمة العربية، ومنها ينطلق العرب، إذ ت

ول املقومات التي إنها الرباط القومي الوثيق وأاللغة بين أبناء األّمة العربية اليوم وتجمعهم بأسالفهم، وباألجيال القادمة أيًضا، "

 .(2) جماعة البشرية تعيش من املحيط إلى الخليج، أمة متميزة بخصائصها ونفسيتها وعاداتها وتقاليدها"تجعل هذه ال

ير فيما بينهم وأداة التفكير أيًضا، كما أّن العربية سبيلهم لالرتقاء ومواكبة الحضارة العاملية، وهي وسيلة التواصل والتعب

 ضرورًيا لتقوية الهوية لدى األمة العربية، فهو صورة من صور التحرر القومي، يتبعه التحرر في العلم ومن هنا كان التع
ً

ريب عامال

 فكير والتحصيل، وهو محاولة للسيطرة على والت
ً
 بذلك من شأن العربية وُمضعفة

ً
النفوذ الذي تبسطه اللغات األجنبية ُمقللة

. (3)ا فاقد الهوية، ال هو ينتمي إلى العربية وال إلى األجنبية، وهذا من الضياع القومي والفكري"ملنزلتها، "مما يخلق جًوا علمًيا مضطربً 

 له انتماء هذه األمة.وقيل: إن من يجيد لغته، سوف ُيعجب بتاريخها وفكرها ويصير 

 تحت عنوان )التعريب ودوره في تدعيم ال 1981"ولقد عقد مركز دراسات الوحدة في تونس سنة 
ً
وجود والوحدة ندوة

 العربية( وقّدم فيها التعريب على أنه:

 سعي الستعادة الهوية العربية التي عمل االستعمار على سلبها بشكل أو بآخر. -

 والتكاتف.عمل على التوحد  -

 تطلع إلى القضاء على التخلف. -

 دأب لفّك الطوق من الفكر العربي وإطالقه. -

ة تلقي املعارف بلغات غير يب الذي فرض على أبناء العروبإرادة ال تلين بالتخلص من رواسب املاض ي القر  -

 (4)لغتهم".

                                                           
 .43،53ص ،االتلتعريب وصناعة املصطلحات دراسة تطبيقية في القواعد واإلشكا: انظر (1)
 .160ص، دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريب (2)
 .316ص ،دراسات في علم اللغة(3)
 .39ص واإلشكاالت،التعريب وصناعة املصطلحات دراسة تطبيقية في القواعد  (4)
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ا ُيحقق التوازن بين الفكر واللسان، وهذا ينعكس على تكوين 
ً
اإلنسان العربي وعلى قدرته على االبتكار فالتعريب إذ

 الكتابة واإلبداع. باللغة العربية، دون التشتت بين اللغات األخرى، ووضع حاجز فاصل بين وسيلة التفكير ووسيلة

 :دوافع علمية -4

 إّن الحاجة إلى علوم متطورة ومتقدمة، قد دعت إلى حركة النقل والترجمة، فقد نقل العرب علوم الفلسفة والطب

لطالب من توظيف العربية في العلوم، حتى ُييسر تعريبها ل ال بّد لذلك كان  (1).والفلك وغيرها من العلوم التي كانوا يجهلونها إلى العربية

ويساعدهما ذلك على سرعة الفهم والتحصيل واإلنتاج. ذلك أن اللغة العربية تبقى  والباحث العربي العملية العلمية والتعليمية،

 (2)هي األساس وهي اللغة األّم، مهما ازدادت حصيلة الفرد من اللغات األجنبية.

غة العربية، أمٌر ضروري لالنتقال من اإلتباع إلى ب التعليم الجامعي والقيام بإعداد بحوث علمية باللتعريكما أن 

 (3).إلبداع، إذ إّن األمم تبدع بلغتها ال بلغات اآلخرينا

 دوافع سياسية: -5

إّن من وظائف التعريب السياسية مساعدة اإلنسان العربي على االعتزاز بلغته وهويته، وبرغم الحدود السياسية التي 

وأن يظل أبناء األمة متصلين بلغة واحدة تكون هي الوعاء الحاوي ألفكارهم وأحاسيسهم  ّد ال بتفصل بين أقطار األمة العربية، 

ص من التبعية الثقافية، وتطلعاتهم، فهي عامل أساس ي لتحقيق ا
ّ
لوحدة فيما بينهم، وال يتحقق ذلك إال من خالل التخل

عربي تخلص من النفوذ األجنبي التي خاضها الشعب الالتعريب هو امتداد لحركة التحرر السياس ي والاالقتصادية، والسياسية. "ف

 وهو الذي ُيعطي الوحدة مضمونها الحضاري. (4)في جميع أقطاره".

ا؛ فدوا
ً
 وُملّحة للنهوض بمجتمٍع ُمتكامل األركان، قادٌر إذ

ٌ
على مواكبة العاملية من جميع النواحي،  عي التعريب عديدة

ة العلمية. ودواعيه تتدرج من حيث األهمية، كما رأينا: من الناحية التربوية الفكريوباألخّص فيما يتعلق باألبحاث والدراسات 

ة التي هي جسٌر ممتٌد والثقافية، ثم من ناحية اللغة، ثم الناحية القومية التي تربط األمة العربية ببعضها، ومن ثم الناحية العلمي

ص األمة من التبعية وتحفظ لها كيانها وهويتها بيننا وبين األمم األخرى في العلوم واألبحاث، وأخيًرا الد
ّ
خل

ُ
واعي السياسية التي ت

طٌر من األقطار العربي ووحدتها.
ُ
ا؛ فهو يدخل في شتى مجاالت الحياة والتعامالت في أي دولٍة من الدول. ودولة قطر، ق

ً
ة التي يجري إذ

اجهة، وذلك من خالل اتخاذ التعريب نهًجا وأسلوًبا تسير عليها ما يجري على غيرها من تطورات وتحديات، تستوجب املواكبة واملو 

 لتعليم واإلعالم واملصارف واملستشفيات واإلدارة وغيرها.عليه في معامالتها، في ا

يب قد ُوجد في ألفاظ القرآن الكريم، وهذا مساٌر ُبحث كثيًرا وال ننس ى أيًضا في ختام حديثنا عن األهمية، أن التعر 

غفل ما لدى شعراء واألقوال، وهو اآلن ليس مجال بحثنا وحديثنا، ولكن وجود التعريب فيه ثابت، كما  وتباينت فيه اآلراء
ُ
ال ن

                                                           
 .36ص ،التعريب وصناعة املصطلحات دراسة تطبيقية في القواعد واإلشكاالتانظر: (1)
 .317ص مع اللغة العربية بالقاهرة )مناهج ترقية اللغة تنظيًرا ومصطلًحا ومعجًما(،أعمال مج: انظر (2)
 .37-36ص واإلشكاالت،التعريب وصناعة املصطلحات دراسة تطبيقية في القواعد : انظر (3)

 .160ص ،دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريب (4)
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م وأوزانها، وأعود لألنموذج القرآني الجاهلية من اقتباسات أخذوها من اللغات األخرى فهذبوها وعّربوها بما يتناسق مع قصائده

نا على أّن القرآن يؤسس لفكرة التعريب واالستف فأقول بأنه قد كان يسع القرآن الكريم تجاهل
ّ
ادة هذه املفردات، لكّن إبقاءها يدل

 من هذه املفردات، وهذا ُيعزز قيمة التعريب وأهمية تطبيقه في دولة قطر.

 

ا
ً
 :اللغوية والتخطيط اللغوي عالقة التعريب بالسياسة  -ثالث

ومادًيا؛ ترقية حياة اإلنسان من جميع الجوانب، روحًيا وفكرًيا إّن الغاية من جميع السياسات التي تتبناها الدولة هي 

 ليعيش صورة الئقة بالكرامة اإلنسانية وتتحقق التنمية البشرية.

والسياسة اللغوية للدولة تؤثر في السياسات األخرى، فهي نشاط ُممنهج تمارسه الدولة، لتنظيم الشأن اللغوي للبالد  

اللغة وتوفير وسائل تطويرها وتنميتها، أو باملقابل، قد تكون بمعنى اتباع طرائق لتدميرها  وتحديد وظائف ومجاالت استخدام

ين وأنظمة تتولى ط بل تمتد للتنفيذ الذي يستدعي إنشاء مؤسسات رسمية وإصدار قوانومحاصرتها، فهي ال تتوقف عند التخطي

 (1).التنفيذ والتطبيق

روم إنجاز التغير اللغوي في لقوانين والضوابط والقواعد واملمارسات، تفالسياسة اللغوية هي "جسٌم من األفكار وا

 (2)النوع، يمكن القيام آنئذ بتقييم جدي للتخطيط" املجتمع، واملجموعة، أو النظام. فإذا ُوجدت سياسة من هذا

 لالندماج أما التخطيط اللغوي، فهو املجهودات التي تؤثر بشكل إرادي على وضع اللغة أو بنيتها أو اكتساب
ٌ
ها، وهو أداة

 السياس ي اإلداري والثقافي املجتمعي في الدولة أو األمة.

نفذ في الدول أو املؤسسات مثل 
ُ
وضع وت

ُ
فالسياسة اللغوية توجهات وقواعد لبنية اللغة واستعمالها واكتسابها، ت

فهم ضمًنا دون تحديد  املدارس أو أماكن العمل، وهذه الضوابط تحدد بصفة صريحة في الوثائق الرسمية )مثل
ُ
الدساتير( أو ت

نّفذ.
ُ
ماَرس وت

ُ
 (3)مكتوب، بل ت

حددات التي تتناولها سياسة بلٍد ما، ويخضع لقواعد التخطيط وتنفيذه، فاللغات تنتشر والتعريُب ي
ُ
دخل ضمن هذه امل

يب، فمن وظائف كون الدولة داعمة للتعر ، وهنا تتضح أهمية أن ت(4) عبر األنظمة التربوية، والتربية ممولة عبر امليزانية الوطنية

م األولى، واستبقاء اللغة. ومن املعروف أن الوكاالت الحكومية هي التخطيط اللغوي: اختيار اللغة أو اللغات وت
ّ
حديد لغة التعل

 (5)الفاعل األساس ي في التخطيط الذي يبدأ من األعلى إلى األسفل.

                                                           
 لتخطيط اللغوي.الندوة الدولية في السياسة واالقاسمي،  علي انظر: (1)
العزيز  هللا بن عبد امللك عبدالطبعة األولى، مركز  السياسة اللغوية والتخطيط )مسار ونماذج(،، الفهري  رعبد القاد (2)

 .12ص ،2014 الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض،
 .15، 13صاملصدر السابق،  انظر: (3)
 .13ص ،السياسة اللغوية والتخطيط )مسار ونماذج(انظر:  (4)
 .15ص السياسة اللغوية والتخطيط )مسار ونماذج(، انظر: (5)
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ستهدفة في عملي
ُ
داف الدولة، في الحفاظ ة التخطيط اللغوي؛ تحققت أهداف التعريب وأهفإذا كانت "العربية" هي امل

ربية والتمسك بها، السّيما أن دولة قطر تسعى ملواكبة التطّور في العالم، وتلتزم بأن تكون جزًءا من العالم الحديث، على الهوية الع

 ا ُمالئمة لهذا االندماج املنشود في السوق العاملية.مما يضطرها إلحداث تغييرات في بيئة البلد، حيث تصبح بيئة جديدة ملواطنيه

مة لتجعل قطر جزًءا مواكًبا للعالم والحضارات الحديثة؛ مساٍع محمودة، لكنها ُيخش ى منها واملساعي التي تبذلها الحكو 

الفكر الغربّي الذي سُيرافق في تهديد لغتنا األم، فهذه النهضة تقتض ي دخول اللغات األجنبية بقّوة وانتشارها بين األفراد، وكذلك 

من التحّرك إلصدار مبادرات لحماية الثقافة والهوية الوطنية  ال بّد ا كان اللغات األجنبية الوافدة إلينا مع موجات التطّور، لذ

 العربية.

ويؤكد ذلك أمين معلوف بقوله إن الحكومات في الشرق األوسط، إذا ما "أرخت يقظتها وسمحت لقوى السوق وقوى 

األغراض املنزلية فقط، وسيتقلص نطاقها، وتتحّول إلى الوطنية ستصبح ُمستعملة قريًبا في تريد فإّن اللغة عدد بأن تتصرف كما ال

وبناًء على ذلك يجب استعمال العربية، ألنها لغة األرض واملجتمع، وهي النابض األساس ي في الهوية الثقافية، ، (1) "لهجة محلية فقط

 ل اللغة عن الهوية.فليس من املمكن فص

د والترجمة: الفرق بين التعريب -رابًعا
ّ
 والدخيل واملول

. ""والترجمة ""الدخيل" واملولدبين  يشتبه على كثير من الباحثين والدارسين، مصطلح "التعريب" وتتداخل مفاهيمه ما

 :فيما يلي وهذا ما سُنبّينه

 الدخيل:-أ

ودخل فيه. وقد ذكر الجواليقي  عربيكان غير  غيرهم( فالكالم الدخيل هو ما ُيقال: )فالٌن دخيل في بني فالن، إذا كان من

ذلك عند حديثه عن كتابه )املعرب(، فقال: )هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العرب من الكالم األعجمي، .... ليعرف الدخيل من 

دعاني إليه  ، جمع فيه ما في كالم العرب من الدخيل،، وقال الخفاجي في مقدمة كتابه )شفاء الغليل(: )فهذا كتاب جليل(2)الصريح(

وقال  (3)أن املعّرب ألف فيه، قوم منهم لم يحم حول ناديه، ومنهم من دقق في التخريجات الغريبة، وأتى في أثناء ذلك بوجوه غريبة(

ها على نسج الكلمات العربية وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك األلفاظ فحوروها من بنيتها وجعلو الدكتور إبراهيم أنيس:  )

(، وعّرف األستاذ عبد الحميد حسن، الدخيل بأنه: "اللفظ وسّموه الدخيل عّربة، وتركوا البعض اآلخر على صورتهوسموها بامل

بتغيير األجنبي الذي دخل دون تغيير، والفرق بينه وبين املعّرب أن املعّرب قد غّير العرب صيغته في الغالب بالزيادة أو النقص، أو 

والدخيل هو لفظ أخذته اللغة من لغة أخرى في مرحلة من حياتها وقال الدكتور حسن ظاظا: )، (4)لغتهم"الحركات وأدخلوه في 

                                                           
 .41-40، صالسياسة اللغوية والتخطيط )مسار ونماذج( (1)
 .14، صاملعجمعرب من الكالم األعجمي على حروف امل (2)
كشاش، الطبعة محمد  ، قّدم له وصححه:شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل ،شهاب الدين أحمد الخفاجي (3)

 .32صاألولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .26، صحركة التعريب في العراق (4)
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ص الذين ُيحتج بلسانهم. وتأتي الكلمة الدخيلة كما هي بتحريف طفيف في النطق مثل "كوفيه" وهي 
ّ
ل
ُ
متأخرة عن عصور العرب الخ

 .(1)(اء الرأس للنساءتينية نوع من غطفي الال

 على سعة عندما أدخلت بين حروفها الهجائية أصواًتا تقاربها ويرى 
ً
الدكتور صبحي صالح، أن العربية ازدادت سعة

مخرًجا أو صفة، إذ عّربت تلك األلفاظ الدخيلة وحددت لها مواقعها من جهاز النطق، فلم تستعصِّ على ألسنة العامة، فُقطع 

 (2).دة الصوتية، وتطويعها ألصوات العربيةالتعريب أال وهو تعريب املابذلك الشوط األول من 

د:-ب
ّ
 املول

دة عند سيبويه هي مالم ينطق بها العرب األوائل، أي: هي كل ما جاء به 
ّ
د فهو غير النقي الخالص، فالكلمة املول

ّ
أما املول

د: )ما عّربه املتأخرون
ّ
بزمن، وله أصول عربية. ويؤكد  (، فقد اسُتحدث بعد اإلسالماملتأخرون، كما وصفه الخفاجي في قوله في املول

، وقال عبد القادر املغربي في كتابه )االشتقاق (3) ذلك كالم الزبيدي: )أّما املولد فهو ما أحدثه املولدون الذين ال ُيحتج بألفاظهم(

 بكالم الجاهلي أو صيغها، وال يحتج في ذلك إال والتعريب(: "واملولدون ليسوا من أهل اللغة الذين يحتج بهم في إثبات كلمها وصحة

 .(4)املخضرم الذي عاش في الجاهلية واإلسالم"

د: 
ّ
وقال ابن منظور عنه: "وإنما ُسّمي املولد من الكالم مولًدا إذا استحدثوه ولم يكن من كالمهم فيما مض ى، واملول

 .(5)لحدوثهم"املحدث من كل ش يء، ومنه املولدون من الشعراء، وإنما سموا بذلك 

د إلى نوعين:وقّسم 
ّ
 الخفاجي املول

 األول: ما عّربه املتأخرون مثل "أناهيد" وهو اسم فارس ي عّربه املولدون.

والثاني: ما استحدث بعد اإلسالم إلى يومنا هذا من معان أللفاظ عربية كانت لها معاٍن أخرى فنقلت من املعنى القديم 

عند العرب ما يحسن من األخالق وفعل املكارم، واصطلح الناس بعد اإلسالم بمدة طويلة على  إلى املعنى الجديد، مثل "أدب" وهو

م بالشعر أديًبا وعل  .(6)وم العربية أدًبا وسموا هذه العلوم أدًبا، وهذا كله من التوليد تسمية العالِّ

د بقوله: )هو اللفظ الذي ا
ّ
ستعمله املولدون على غير استعمال "أما مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد حدد املول

 العرب، وهو قسمان:

صطالحات العلوم والصناعات وغير ذلك، قسم جروا فيه على أقيسة كالم العرب من مجاز واشتقاق أو نحوهما كا -1

 وحكمه أنه عربي سائغ.

                                                           
 .27، صاملصدر السابقانظر:  (1)
 .319ص، 2009، ، الطبعة الثالثة، دار العلم للماليين، بيروتدراسات في فقه اللغة، صبحي الصالحانظر:  (2)
 .30ص ، حركة التعريب في العراق :نظرا (3)
 .247، صاالشتقاق والتعريب (4)
 .29، صحركة التعريب في العراق(5)
 .30ص ،حركة التعريب في العراقانظر:  (6)
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املجمع في شأن  وقسم خرجوا فيه عن أقيسة كالم العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب، وقد أصدر-2

. واملجمع ال  على وجه صحيح، وإما بوضع اللفظ هذا النوع قراره. إما بتحريف في اللفظ أو في الداللة ال يمكن معه التخريج
ً

ارتجاال

 .(1)يجيز النوعين األخيرين في فصيح الكالم"

عطي في اللغة الحديثة معن"وقال الدكتور حسن ظاظا: 
ُ
ى مختلًفا عما كان العرب يعرفونه، املولد وهو لفظ عربي البناء أ

اظ أعجمية لم يعرفها استعمله املولدون من ألفهو ما "، وقال الدكتور علي عبدالواحد: "ة والسيارة والطيارةمثل: الجريدة، واملجل

 .(2)"فصحاء العرب

ل لفظ عربي األصل من الضوابط الحسنة في تعريف املولد أنه ك"وقريب من هذا املعنى ما قاله محمد رضا الشبيبي: 

 .(3)"تقديم أو تأخير تسكين أو تحريك أوسبب اختالط العرب باألعاجم بإبدال أو زيادة أو نقصان أو تغّير على مّر العصور ب

دة إلى ثالثة طرق، هي 
ّ
 :(4)ويقسم عبد القادر املغربي التوليد في الكلمات املول

 )االشتقاق، والتعريب، واالستعمال التشبيهي(.

ل: أن يشتق املولدون كلمة من مادة عربية يعرفها أهل اللسان لكنهم لم يعرفوا الكلمة املذكورة ولم ق األو فالطري

طلق للوعاء املعروف، مشتقة من مادة الصون. ألنه ُيصان ما يوضع فيها، والعرب ال تعرف يشتقوها، وم
ُ
ثال ذلك "صينية" التي ت

 صان فيه الثوب.الكلمة، وإنما تعرف الصّوان والصّيان ملا يُ 

لغة أعجمية لم والطريق الثاني: الكلمات املولدة بطريقة التعريب، وهو أن ينقل املولدون إلى لغتهم العربية كلمة من 

دة للتفرقة بينها وبين الكلمات التي عّربها العرب 
ّ
يكن يعرفها أهل اللغة العربية من قبل، فهي معّربة، لكنهم يخصونها باسم مول

 أنفسهم.

دون عن طريق التشبيه والكناية، وهو كلمة أو تركيب كان أهل ريق والط
ّ
دة ما استعمله املول

ّ
الثالث: من الكلمات املول

دون ونقلوه إلى معنى آخر واستعملوه فيه، ملا الحظوه من وجود الشبه بين املنقول واملنقول  اللغة
ّ
يستعملونه في معنى، ثم جاء املول

ر املذاب واملغلي إليه، ومثاله "الَقطر" كان ال
ّ
دون فإنهم استعملوه في هذا املعنى وفي السك

ّ
عرب يستعملونه في معنى املطر، أما املول

هذا مالم يعرفه العرب. وتوليده لم يكن بطريقة االشتقاق وال التعريب، وإنما بطريقة النقل التشبيهي: أي أن ذلك على النار، و 

ر يحكي قطر السماء في الصفاء.
ّ
 السك

دخل إلى العربية عن طريق من ال ُيعتّد بعروبتهم وقد ُسمي حمزاوي ويرى ال
ُ
أن املعّرب أفصح من املولد ألّن األخير قد أ

 .(5)عريب اللفظي""بالت

                                                           
 .32، صالتعريب في العراقحركة  (1)
 .32املصدر السابق، صانظر:  (2)
 .35املصدر السابق، ص (3)
 .254-248، صاالشتقاق والتعريبانظر:  (4)
 .338-337ص، تنظيًرا ومصطلًحا ومعجًما(ية بالقاهرة )مناهج ترقية اللغة أعمال مجمع اللغة العربانظر:  (5)
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ص إلى أن الدخيل  "ومن خالل عرض تعريف "التعريب
ُ
د"، أخل

ّ
فيما سبق، ثم استعراض الفرق هنا بين "الدخيل" و "املول

د واملعّرب، تشتر 
ّ
 ك جميعها في كونها تتخذ مواقع مهمة في االستعمال اليومي والعلمي كغيرها من األلفاظ العربية األصيلة، كٌل واملول

 في املجتمع. أهميته ومدى انتشار ألفاظهحسب 

لكّن الفرق بينها، هو أن الدخيل يختّص بالكلمات األجنبية التي دخلت اللغة العربية دون إعادة صياغتها وإخضاعها 

ستحد ملقاييس
ُ
د، فهو األلفاظ امل

ّ
 بالنطق والسماع بالنسبة إلى مفردات اللغة العربية. وأما املول

ً
ثة وفًقا العربية، فتظل غريبة

 ملتطلبات الحياة الجديدة، وقد أدخله إلينا املتأخرون الذين ال ُيعتّد بهم.

العربية وأصواتها وأبنيتها لتتخذ موقعها بوصفها  وبالتالي، فإّن املعّرب هو كل كلمة أجنبية ُيخضعها العلماء ملوازين اللغة

ا لها من أهمكلمة عربية ُمضافة إلى ا ية واضحة في االستخدام بعد عملية التعريب، كمصطلحات البحث لرصيد اللغوي العربي ملِّ

 العلمي وغيره.

 الترجمة: -ج

عمل بمعاٍن مختلفة، وتداخل بين "الدخيل" في نهاية مطاف التعريف بالتعريب، وتمييزه عن غيره، رأينا أن التعريب استُ 

وضح الفرق بين التعريب والترجمة؛ فقد استعمل كثيرون من بس الحاصل بينه وبين الترجمة، وهنا سنو"املولد"، وأيًضا مّر بنا الل

 . (1) ريب فالن(مترجمي الكتب فيما مض ى كلمة "التعريب" بمعنى الترجمة؛ فكتبوا أسماء الكتب التي وضعت بها ثم قالوا: )تع

ستعمل اليوم في مجال املصطلحات، والتأليف والتعليم العلميين أو الجامعيين. ففي "املصطلحات
ُ
" يعني تعريبها: وت

إيجاد الكلمة العربية املقابلة للكلمة األجنبية، وأما في "التأليف والتعليم" فالتعريب يعني: أن يكون ذلك بلغة عربية سواء أكان 

 باللغة العربية. األصل أجنبًيا
ً

قل إلى العربية، أم كان موضوًعا أصال
ُ
 ثم ن

ذا كانت الترجمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بمعنى من معانيها ومع ذلك يبقى هناك فرق بين الترجمة والتعريب، وإ

 إلى العربية، فإنها في حقيقة األمر مباينة للتعريب
ً

 .تعريًبا أي نقال

 عربًيا نترجمها به إلى قوالب عربية، وذلك هو يب فقط نقل األلفاظ ونحن ال نعني بالتعر 
ً

األجنبية التي ال نجد لها بديال

فاظ"، وإنما نعني بالتعريب استخدام العربية في تأليف الكتب الجامعية والبحوث العلمية واملحاضرات والدروس التي "تعريب األل

 تلقى في الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

من استيفائها لنجاحهما، كأن يكون املترجم أو املعّرِّب  ال بّد التعريب بهذا املعنى والترجمة يشتركان في أمور   أّن وصحيٌح 

متمكًنا من اللغة التي ينقل عنها ومنها، متمرًسا بأساليبهما جميًعا، وأن يكون متخصًصا أو على جانب كبير من الثقافة في املوضوع 

 د قيلت في الفرق بينهما أقوال كثيرة، منها:م أو املعّرب، إال أّن األمر يختلف بعد ذلك بين العملين، وقالذي يتناوله النص املترج

                                                           
 ، 1998، بيروت ،، الطبعة الرابعة، دار النفائسالعربية في التعليم العالي والبحثاللغة مازن املبارك، : انظر (1)

 .80-74ص
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ا عربًيا في مقابل لفظ أجنبي، وأن تنقل صيغة أجنبية إلى صيغة عربية، وأما -1
ً
الترجمة إلى العربية هي أن تضع لفظ

نقص .... املترجم بأسلوب عربي، وقد تضيف عليها من خبرتك وآرائك أو تعّدل أو تالتعريب فهو أن تنقل األفكار واملفاهيم وتعّبر عنها 

ل بأسلوب عربي ال يقيده األصل.
ّ
لع ويستوعب ويتمثل، ثم يعّبر عما استوعب وتمث

ّ
 أسير النص الذي يترجمه، واملعّرب حّر يط

فكر جديد، بأسلوب األّمة العربية وطبع إّن الترجمة قالب أجنبي بحرف عربي، أما التعريب فهو صناعة علم جديد، و -2

 تعبير عن فكرها وشخصيتها وحركة تاريخها وبناء حضارتها.صبغتها العربية في ال

وقد يكون "التعريب" مرحلة تتلو مرحلة "الترجمة"، فالترجمة قائمة على نقل املعارف إلى لغتنا، والتعريب قائم على 

رجمت، والكتب التي رق بين هاتين املرحلتين واضالتأليف والتأصيل واإلبداع. ولقد كان الف
ُ
ًحا أشد الوضوح في الكتب العلمية التي ت

(1)ُوضعت بالعربية، وكان لبعض الجامعات العربية فيها فضل السبق والريادة.

                                                           
 .80-74ص، اللغة العربية في التعليم العالي والبحثانظر:  (1)
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 :الفصل األول 

  للتعريبا السياسة اللغوية في قطر بوصفها أساًس 

 توطئة:

 توثيقًيا نظريً 
ً

اللغوية في دولة قطر؛ ففيه نستعرض القوانين والتشريعات ا، يدرُس السياسة ُيعد هذا الفصل مدخال

 املتعلقة بالتعريب، ثم نعرض جهود املؤسسات املعنية بالتعريب.

 بعملية مسح للقوانين 
ً

فهو يضعنا على طريق دراسة "واقع التعريب في دولة قطر" بتسلسٍل مرتب ومنطقي؛ إذ نقوم أوال

لع  والتشريعات التي تفرض
ّ
على املسؤوليات املنوطة بكل جهة تجاه التعريب. حتى نتمكن بعد هذا الفصل، من التعريب، ونط

مدى تطبيق هذه القوانين املسنونة، في الواقع  مانقارن فيه حيثبالجزء التطبيقي،  نيياملعن ،والثالثالثاني  يناالنتقال إلى الفصل

 الذي نعيشه. 

 ويحوي الفصل األول مبحثين:

التشريعات والقوانين التي أقّرتها نتحدث عن وفيه (. السياسة اللغوية للتعريب من خالل التشريعات)ول: ث األ املبح

  :هي مجاالت إلى عدةالحكومة فيما يتعلق بالتعريب، وقد قسمتها 

 االقتصادي، واإلعالمي، والرياض ي، والسياس ي، والتعليمي، والقانوني، والصحي والصناعي( )املجال

طّبق عليها و (. املؤسسات املعنية بالتعريب في قطر)ي: الثان املبحث
ُ
فيه نتحدث عن الجهود البارزة للمؤسسات التي ت

 :قرارات التعريب، والتي تعمل على دعم توّجه التعريب في قطر

➢  
ً

 التعليم: -أوال

 وزارة التعليم والتعليم العالي "املدارس"..أ

 . "الجامعاتالتعليم العالي " .ب

  ية.مة العاملية للنهوض باللغة العربنظامل -ثانًيا  ➢

ا  ➢
ً
 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. مؤسسة -ثالث

 اإلعالم: -رابًعا  ➢

 اإلعالم املقروء.أ

 اإلعالم املرئي..ب

 اإلعالم املسموع..ج

 معهد قطر لبحوث الحوسبة. -خامًسا  ➢

 البلديات.  -سادًسا  ➢
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 املبحث األول 

 التشريعاتالسياسة اللغوية للتعريب من خالل 

 
ّ
مث

ُ
ل املؤسسات والجهات الحكومية الواجهة األساسية للتشريعات، وهي املسؤول األول عن السياسة اللغوية ت

حرك للحفاظ على اللغة، يكون من األعلى إلى األسفل، أي من البالدوالتخطيط اللغوي في 
ُ
، فكما أسلفنا الذكر بأّن العامل امل

 
ً

 إلى زو ن ،أصحاب السلطات والقوانين أوال
ً

 في دو من ال
ً
نهم من فئات املجتمع )ُمستخدمي اللغة(. فإذا كانت اللغة العربية حاضرة

سّن في شتى مجال التداوالت والتعامالت، فنستطيع حينها تتبع سياسة التعريب فيها وقياس دستور البالد
ُ
، وفي التشريعات التي ت

 في الدولة.وفاعليتها مدى تطبيقها 

قالتي ت والقوانين القطرية ض بعض التشريعار أستع املبحثوفي هذا 
ّ
اللغة العربية باستخدام  ورَد فيها مواد تتعل

 .وتعميم التعريب

 :والقوانينالتشريعات 

وأولها هو الدستور الدائم لدولة قطر، الذي  جهات املعامالت في دولة قطر،بكل صدرت قوانين وتشريعات مرتبطة 

م شؤون اأبواًبا تضّمن 
ّ
نظ

ُ
 .لغة البلد وهويتهاألولى من الباب األول ُمتعلقة بتنظيم  لبالد، وكانت املادةعديدة ت

، حيث ورد في نّصـه: )قطر دولة عربية مستقلة 1/1/1972وكان تاريخ بدء العمل فيه هو  1972عام الدستور صدر 

اطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. سيادة. دينها اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيس ي لتشريعاتها، ونظامها ديمقر ذات 

وتحديد  "اللغة والدين"أولوياتها املحافظة على هّويتها، من حيث  في مقدمة، فقد جعلت قطر (1) وشعب قطر من األمة العربية(

 على نفس النهج، في محاولٍة ُمستمر هذا تال مصدر التشريع، وما 
ً
ة لجعل اللغة الدستور كان قوانين وتشريعات خاضعة له، سائرة

مع مواكبة الدولة للحضارات األخرى والتطورات في األهمية، العربية هي األساس، وخاصة بعد دخول اللغات األخرى ومزاحمتها 

 العصرية، ودخول اللغة اإلنجليزية في شتى املجاالت.

  

                                                           
 .1املادة  -ائم لدولة قطرالدستور الد (1)
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 : وقد فّصلُت هذه التشريعات والقوانين بناء على تقسيمها إلى مجاالت، على النحو اآلتي

 االقتصادي: املجال  -1

 القواعد املنظمة لبورصة قطر:-أ

ونالحظ أّن أول األحكام يتعلق بضرورة إصدار القواعد  ورد إقرار اللغة العربية في ثالثة فصول من قوانين البورصة،

حررة باللغة العربية، ويتوقف باللغة العربية، أما الترجمة باللغة اإلنجليزية فتأتي في الدرجة الثانية، كما يتم االعتداد بالنسخة امل

. وهذا كما
ً

ورّد في النّص، من الفصل الثاني من األحكام  اعتماد املستندات املكتوبة باللغة اإلنجليزية، على موافقة البورصة أوال

 العامة: 

سخة املحررة لنبايؤخذ بين اللغتين، االختالف )تصدر هذه القواعد باللغة العربية، وتترجم إلى اللغة اإلنجليزية، وعند 

طبات مع البورصة، يجب أن تكون كافة الطلبات، واملخاو  .التطبيق لغرض أو رلغرض التفسيأكان ذلك باللغة العربية، سواء 

واملستندات املقدمة إليها من املتعاملين معها، باللغة العربية، ويجوز تقديم الطلبات، أو املخاطبات، أو املستندات، باللغة 

 (1).ط موافقة البورصة(اإلنجليزية، بشر 

باللغة اإلنجليزية، في فصلّي ، مساواة اللغة العربية من القانون نفسه الخامس والسابعالتشريعين ولكننا نلحظ في 

 : (املستمرة للقبول للتداول  لتزامات)إجراءات طلب قبول األوراق املالية للتداول( و )اال

كما  .دى هاتين اللغتينللغتين العربية واإلنجليزية، ويجوز قبولها بإح)يجب أن تكون جميع الوثائق املطلوب تقديمها با

بورصة عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض الوثائق التالية باللغتين العربية يجب على جهة اإلصدار أن ترسل إلى ال

 للتدا (2).واإلنجليزية(
ً
 للناطقين باللغة اإلنجليزية من العمالء، ومواكبة

ً
 خل والتنّوع الثقافي معهم.وذلك مراعاة

 السجالت التجارية: -ب

أصدر وزير االقتصاد والتجارة قراًرا داعًما الستخدام اللغة العربية، وذلك بإلزام أصحاب السجالت التجارية أن يذكروا 

ه، وكان ذلك في املادة االسم التجاري باللغة العربية، على واجهة املحل وجميع املراسالت واملطبوعات واللوحات اإلعالنية الخاصة ب

، وجاء في نّصـه: )يجب على كل من قيد في السجل 2/9/2007العمل به بتاريخ  ُبدئ، والذي 2005در عام من القانون الصا التاسعة

التجاري، أن يذكر على واجهة محله وفي جميع مراسالته ومطبوعاته وأوراقه ولوحاته وإعالناته، اسمه التجاري ورقم قيده في 

 (3).التجاري باللغة العربية( السجل

 

 

                                                           
 .(2012)قواعد التعامل في بورصة قطر انظر:  (1)
 .(2012انظر: قواعد التعامل في بورصة قطر ) (2)
 بشأن 2005لسنة   ( 25بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2007( لسنة 148) قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم (3)

 .السجل التجاري 
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 املجال اإلعالمي:  -2

 قانون تنظيم اإلعالنات ومراقبتها:  -أ

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حينما كان أمير دولة قطر، قانوًنا يقض ي بتنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات، وفًقا       

 والتي جاء فيها: )ُيشترط للترخيص باإلعالن ما يلي:  لدستور البالد، وبعد مناقشة مجلس الشورى، صدرت املادة الخامسة،

ابط التي بية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفًقا للضو أن تكون لغة اإلعالن هي اللغة العر 

نشر أي إعالن، حتى وإن ترافق  (1)تحددها البلدية املختصة معها لغات أخرى فكانت اللغة العربية أول الشروط املنصوص عليها لِّ

 هي األساس في اإلعالن.حسب التنوع اللساني في الدولة، ولكن يجب أن تبقى اللغة العربية 

 قانون تنظيم السياحة:-ب

د االطالع على الدستور والقرارات األميرية املتعلقة كان هذا القانون أيًضا بقرار من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بع

 السفر، وبعد أخذ رأي أعضاء مجلس الشورى، صدرت املادة العاشرة ضمن الفصل الثالث بتنظيم شؤون السياحة ومكاتب

ص له(، وقد جاء فيها: ))التزاما
ّ
ان ظاهر وبالطريقة يجب على املرخص له وضع الرخصة والعالمة املميزة لدرجة املنشأة في مكت املرخ

اللغتين العربية نتجات املقدمة في مكان ظاهر بقوائم واضحة بالتي تحددها اإلدارة املختصة، واإلعالن عن أسعار الخدمات وامل

 (2)واإلنجليزية(

 املجال الرياض ي:   -3

وتزدهر من خالل االتفاقيات واألنشطة الشّك أن الجانب الرياض ي حاضٌر في دولة قطر بقّوة، واتجاهاتها الرياضية تنمو 

شريحة كبيرة من املجتمع، وأي تأثير من هذا الجانب يمّس فئة كبيرة ويؤثر املحلية والدولية، كما تحظى الرياضة بأهمية بالغة لدى 

انية والخمسين يختص بتنظيم األندية الرياضية، ورد في املادة الث قانوٌن  2011من هذا املنطلق صدر سنة فيها بشكل ملحوظ، و 

له، في جميع دفاتره وسجالته ومحرراته  منه: )يجب على النادي أن يدّون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر

م، في جميع معامالت النادي ومحرراته ومراسالته وإعالناته. ويجوز، عند ومطبوعاته. وتكون اللغة العربية هي الواجبة االستخدا

 (3)غة أخرى إلى جانب اللغة العربية(ام لاالقتضاء، استخد

ولى وهي األساس، عدا الحاال 
َ
واها.فاللغة العربية هي األ  ت التي تضطرهم إلى استخدام سِّ

 املجال السياس ي: -4

مة لشؤون 
ّ
نظِّ
ُ
عنى كل الحكومات والدول، ومنه تنطلق األحكام املهمة وامل

ُ
الجانب السياس ي هو واجهة الدولة، وبه ت

ضوعنا، وهو هذا القرار البالد، لذا فقد عنيت قطر بإصدار قوانين مختلفة في هذا الجانب، أذكر منها على سبيل املثال ما يخدم مو 

 الخاص بإنشاء كلية الشرطة وتنظيمها، ونصه:

                                                           
 بتنظيم ومراقبة وضع االعالنات. 2012( لسنة 1قانون رقم ) (1)

 بشأن تنظيم السياحة. 2012( لسنة 6قانون رقم ) (2)

 بتنظيم األندية الرياضية. 2016( لسنة 1قانون رقم ) (3)
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 من أبناء الوطن، بهم تقوم 
ً

خّرج أجياال
ُ
عّد كلية الشرطة من الواجهات الهاّمة لدولة قطر، والتي ت

ُ
النهضة، ومن علمهم "ت

 البلد، وتتحدد اتجاهاته. 
ّ
 وخبراتهم في الحياة يسير خط

لها
ّ
بن حمد آل ثاني، قراًرا، باالستناد إلى الدستور وقانون الخدمة  الكلّية، أصدر األمير تميم ولتلك األهمية التي تمث

ق بقبول الطالب ونظام بشأن نظام الشرطة، والقوانين املعدلة فيه،  23العسكرية، وقانون رقم 
ّ
فجاء في الفصل السابع املتعل

املؤهلة للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة الدراسة، املادة الخامسة والعشرون: "تكون دراسة املقررات 

 (1)تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية" باللغة العربية، ويجوز للمجلس األعلى أن يقرر 

 تعليمي:ال املجال -5

 املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية:-أ

وثيقة املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية، وذكرت في  في هذا الجانب، أصدرت الشيخة موزا بنت ناصر، قراًرا بإنشاء

النهوض باللغة العربية ودعم عملية التعليم والتعلم باللغة العربية  علىا ا منّ حرصً  نحن موزا بنت ناصر،) :(2) إنشاء املنظمة

 ،م وتطوير مشروع النهوض باللغة العربيةإنشاء منظمة تتمتع بالثقة والخبرة تساهم في دع أنا في ا منّ وإيماًن  الفصيحة املعاصرة،

ا في املساهمة في املبادرات ورغبة منّ  العربي، االقتصادوتفعيل دورها في مجاالت البحث العلمي املختلفة، وتأثيرها اإليجابي في 

 لوسائل التقنية الحديثة،ة إلى النهوض باللغة العربية وتوسيع استعماالتها من خالل استخدام اواملشاريع املحلية والعاملية الهادف

 ......(قررنا ما يلي ووفًقا ملا تقتضيه املصلحة العامة،

حدد أهداف املنظمة، كالتالي: وقد وردت في هذه الوثيقة عدة قرارات موزعة على مواد
ُ
 ، أهّمها: املادة الثالثة التي ت

 بية الفصيحة املعاصرة.م التوجه اإلعالمي بأشكاله كافة ليصبح أقرب ما يكون إلى اللغة العر دع -1

 تشجيع البحوث وتطويرها في مجال اللغة العربية، واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك. -2

 دعم جهود الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتعريب املصطلحات العلمية والتقنية. -3

 استعماالتها.مبادرات املجتمع املدني واألكاديميات التي تساعد على النهوض باللغة العربية و تشجيع  -4

العمل على تطوير حوسبة اللغة العربية من خالل محركات البحث والقواميس اإللكترونية وأرشفة الوثائق  -5

  (3)الرقمية.

ب على إنشاء هذه املنظمة الكثير من املناشط والجهود إلحي
ّ
اء اللغة العربية والعمل على تمكين اللسان العربي وقد ترت

 الهوية العربية. وسأتطرق لذكرها في املبحث القادم. في دولة قطر، واملحافظة على

 

 

                                                           
 بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. 2013( لسنة 161قرار أميري رقم ) (1)

 .(2013) غة العربيةوثيقة تأسيس املنظمة العاملية للنهوض باللانظر:  (2)

 .(2013) للنهوض باللغة العربيةوثيقة تأسيس املنظمة العاملية انظر:  (3)
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 شروط إنشاء مركز تدريب أمني خاص:-ب

وتقديم لترخيص بإنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة الالزمة ل جراءاتاإل شروط و صدر قرار من وزير الداخلية بشأن ال

هالتاسعة  ، وقد تقّرر من بينها في املادةاستشارات أمنية وتنظيم عملها
ّ
قد التدريب )ع :يجب على مركز التدريب مراعاة ما يلي: )أن

يعقد مركز التدريب لكل ) :الحادية عشرةاملادة و  (1)(واالختبارات باللغة العربية، ويجوز عقدها بلغات أخرى لغير الناطقين بها

ويمنح مركز  سبعين في املائة في االختبار.ا واحًدا على األقل، في مواد الدورة املعتمدة، على أال تقل درجات النجاح عن متدرب اختبارً 

التدريب املتدرب، في نهاية كل دورة تدريبية، شهادة تفيد إتمام التدريب بنجاح. وتصدر الشهادة باللغة العربية، ويجوز إصدارها 

 .(2)(باللغتين العربية واإلنجليزية

 الجانب القانوني:  -6

 املحكمة القطرية:-أ

النظام األساس ي املؤقت بعد االطالع على األسبق،  أمير دولة قطرآل ثاني خليفة بن حمد أصدر الشيخ  

 لغة املحاكم هي اللغة العربية. على أّن : 15/10/1990بدء العمل:  تاريخ- 68املادة ) اآلتي:ب ا يقض ي، قانوًن املعدل

للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل 

 (3)(ته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدقالقيام بمهّم 

 اإلجراءات الجنائية: -ب

ات الجنائية، وجاء في ول اإلجراءقانوًنا ح حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،أقّر األمير السابق لدولة قطر الشيخ 

يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة منه: ) 72املادة 

النيابة  ، يندب عضووإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية ا بأن يؤدي مهمته بالصدق واألمانة.مترجم بعد أن يحلف يمينً 

 (4).(لعامة مترجًما يؤدي اليمين على النحو املبين في الفقرة السابقةا

 الصّحـي: الجانب -7

 تنظيم مزاولة املهن الطبية املساعدة:-أ

غفل القوانين 
ُ
نظمة له، ونذكر هنا على سبيل املثال لم ت

ُ
الجانب الصحي، من خالل إصدار العديد من التشريعات امل

املادة العشرين من  حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، حيث أصدر الشيخاملهن الطبية املساعدة"، قانون "تنظيم مزاولة 

يجب أن يكتب على واجهة املحل ونّصه: )، 1/1/1991العمل به بتاريخ  قانون تنظيم مزاولة املهن الطبية املساعدة، الذي ُبدئ

                                                           
 .2012( لسنة 8قرار وزير الداخلية رقم ) (1)
 .2012( لسنة 8قرار وزير الداخلية رقم )انظر:  (2)
 .بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 1990( لسنة 13قانون رقم ) (3)
 .اإلجراءات الجنائيةبإصدار قانون  2004( لسنة 23قانون رقم )ر: انظ (4)

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar
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العربية، اسم املحل واسم صاحبه املدير الفني املسئول ورقم الترخيص  املرخص في فتحه، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة

 (1)(.حلبفتح امل

 :تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية-ب

تنّص قانوًنا يتعلق بتنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، حيث ، األسبق أمير دولة قطري خليفة بن حمد آل ثانأصدر الشيخ 

 اشتراطات ن هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أوم 15 املادةات املنصوص عليها في بيانن التدوّ على أن: ) املادة السابعة عشر 

أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على  أخرى تقض ي بها التشريعات النافذة، على العلب أو األغلفة أو العبوات

 العربية أكبر حجًما وأوضح مكاًنا.واضح غير قابل للمحو. وأن تكون البيانات املحررة باللغة  رة بخطحرّ يع البيانات ُم أن تكون جم

جنبية مصحوبة بترجمة عربية ا باللغة األ وبالنسبة لألغذية التي تستورد من بالد غير عربية تدون البيانات املذكورة على أغلفته

 (2).(واضحة

وأوضح مكاًنا. وإن كان فاللغة العربية هي اللغة األساس، إلى جوار ترجمات أخرى، على أن تكون األولى هي األكبر حجًما 

 املستورد من بالد غير عربية وكان غالفه بلغة أجنبية، َوَجَب ترجمته إلى عربية واضحة.

 اعي:الصن املجال -8

وفي هذا الجانب اعتنى وزير الصناعة والزراعة، بأهمية اللغة العربية عن طريق تنظيم قانون بشأن استغالل الثروات 

يكتب اسم ورقم السفينة على لوحة تثبت في مكان ظاهر نّصت املادة العاشرة على أن:  ) وحمايتها، حيثاملائية الحّية في قطر 

تب إعداد هذه اللوحة على حسابه الخاص وفًقا للمواصفات التي تضعها اإلدارة املختصة ويكبالسفينة. ويقوم صاحب الترخيص ب

 .1/1/1985وقد ُبدئ العمل فيه بتاريخ  (3).(العربيةالسفينة بخط واضح باللغة نفس االسم والرقم على جانبي 

والتشريعات، التي تقض ي بسيادة  ومن جميع القوانين والتشريعات التي سبقت، نجُد حرص الدولة على إصدار القوانين

نكر أ
ُ
يًضا متطلبات العصر الحديث والتطورات التي تنتج عن االحتكاك بالحضارات األخرى، اللغة العربية في دولة قطر، ولكننا ال ن

ملواد التي تشّرع اللغة أن تأخذه القوانين بعين االعتبار، وهو ما وجدناه في ا ال بّد ، وهذا ُمتغّيُر ودخول العلوم الحديثة بشتى اللغات

 ية، كترجمة أو مساندة لها، لغير الناطقين بالعربية.األجنبية إلى جوار اللغة العرب

  

                                                           
 .في شأن تنظيم مزاولة املهن الطبية املساعدة 1991( لسنة 8قانون رقم ) (1)
 .بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية 1990( لسنة 8قانون رقم ) (2)
 م بشأن استغالل  1983( لسنة 4نفيذية للقانون رقم )بالالئحة الت 1985( لسنة 2قرار وزير الصناعة والزراعة رقم ) (3)

 .وحماية الثروات املائية الحية في قطر

 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=40742&LawID=2648&language=ar
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 املبحث الثاني

 املؤسسات املعنية بالتعريب في قطر 

عد املؤسسات هي القناة التنفيذية التي من خاللها يتحقق تطبيق التشريعات والقوانين التي تسّنها الدولة، 
ُ
ل هذا حاو ويُ ت

 املؤسسات املعنية بالتعريب في قطر، وجهودها القائمة حول هذا املوضوع.املبحث الثاني إلقاء الضوء على 

صّنف تلك 
ُ
 املؤسسات والجهود في مجاالٍت بارزة هي:وت

➢  :
ً

 :التعليمأوال

 وزارة التعليم والتعليم العالي "املدارس". -1

 التعليم العالي "الجامعات".  -2

 ض باللغة العربية.العاملية للنهو  ثانًيا: املنظمة ➢

ا: مؤسسة ➢
ً
 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ثالث

 رابًعا: اإلعالم: ➢

 املقروءاإلعالم  -1

 اإلعالم املرئي. -2

 اإلعالم املسموع. -3

 خامًسا: معهد قطر لبحوث الحوسبة. ➢

 سادًسا: البلديات. ➢
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ً

 التعليم:: أوال

 في يسهمالشّك أن التعليم 
ً
 جليلة

ً
بتدائية وحتى ، من خالل إعداد أجيالها منذ املرحلة اال إعداد واجهة الدولة ُمساهمة

ويأتي االهتمام  أبناء الوطن، وباللغة التي يعتني بها؛ ستعتني األجيال القادمة أيًضا. يكنالتعليم  فكيفما يكناملرحلة الجامعية، 

فها وتر األساس ي في نهضة ال بالتعليم من منطلق كونه املوصل األول والعامل
ّ
اجعها، السّيما أن لغتنا العربية تعيش اآلن لغة أو  تخل

ا أمام التحديات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها، فقد بدأت تلوح ظاهرة تدني املستوى التعليمي في مادة اللغة 
ً
واقًعا مؤرق

عّدة لها، وربما ضعف إع
ُ
ية االعتناء باللغة العربية بما يكفي لحمل مسؤولداد املعلم وتأهيله العربية، وضعف املناهج الدراسية امل

من خالل تواصله مع الطلبة، فما نراُه من هذه التحديات والتغيرات املتسارعة في تطور العلم وأدواته ولغاته، يجعلنا تحت مسؤولية 

ناء بالتعريب األمر وضرورة االعت يازجي إلى خطورة هذاكبيرة للمحافظة على اللغة العربية من الذوبان والضياع. وينّبه إبراهيم ال

(1).الركب" غاصت حتى الخطب طمى فقد العرب، أيها واستفيقوا بشتى الطرق، بقوله: "تنبهوا

 عملية التعليم والتعلم: في اللغوية السياسة هإلي ترمي ومما

 ط.املناشلف مخت في غةلال واستعمال القومية، باللغة كافة املعرفة مواد تعليم -1

 الرسمي يميلالتع مالنظا نسق في األجنبية غاتلال موقع حديدت -2

 ة.األجنبي واملدارس الخاصة والجامعات الخاصة املدارس في األجنبية اللغات موقع تحديد -3

 نا وللناطقين بغيرها من اللغات األخرى.ألبنائ ماأل  العربية غةلال ليمتع زماتلمستن تأمي -4

 (2).عاتجامبال لاللتحاق أساسًيا ًبالمط القومية جعل اللغة -5

 وسوف أستعرض هنا املؤسسات التعليمية املعنية بالتعريب، كوزارة التعليم وجامعة قطر:

 وزارة التعليم والتعليم العالي )املدارس(:-أ

املناهج واملواد التي ( املسؤول املباشر واألول عن والتعليم العالي )وزارة التعليم سلسلة جهودمن خالل استعراض 

حذف في 
ُ
ضاف أو ت

ُ
 استعراض مسيرة املناهج نستطيع قياس تدّرج مستوى اللغة العربية في التعليم، ؛ مدارس الدولةت

ً
وأوّد بداية

رة جاءت الفتوحيدة في املناهج القطرية حتى  بوصفها لغةفقد سادت اللغة العربية املدرسية في قطر مع اللغة العربية واإلنجليزية، 

 
ً
تقّرر  حين 1998-1997عام ليم، وكان ذلك في  خطوة جريئة بإدخال لغة أجنبية إلى التعاالنتقالية والتي قفزت فيها قطر متخذة

هذه املادة  إلى مرحلة جديدة من التطّور وذلك بإضافة ت الوزارة، ثم انتقلوما يليه إدخال اللغة اإلنجليزية للصف الرابع االبتدائي

مادة أساسية  منهج اللغة اإلنجليزية أصبحومن بعدها  ،2001-2000 ل سنتيوبدأ ذلك القرار خال ،األولى االبتدائية للمراحل الثالث

 جميع املراحل الدراسية.في 

                                                           
 .37ص ،2012 عدد فبراير، ،اإلسالمي العالم دراسات مجلة (1)
آفاق التعريبندوة مرصد اللغة العربية ، اللسان العربي مجلة (2)  .23ص ،66العدد ، و
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( فقد بدأت قطر بتطبيق تجربة تعليمية جديدة، متمثلة في "املدارس املستقلة"، 2004/2005في العام األكاديمي ) أما

 (1).حتى ُعّمم على املدارس الحكومية كلها وكان ذلك تدريجًيا؛

قبل توحيد املناهج كما هو -على التفّرد برسالتها ورؤيتها وإعداد مناهجها الدراسية كمرحلة أولى وهذه املدارس قائمة 

-الرياضيات -األحياء-الفيزياء-الكيمياء -، وقد أحَدث هذا النظام نقلة في طبيعة املواد العلمية )العلوم العامة–الوضع اآلن 

دّرس بال
ُ
ضيفت مادة جديدة بعنوان )لغة اإلنجليزية لجميع الحاسب( إذ أصبحت ت

ُ
(، والتي جاءت اإلنجليزية العلميةاملراحل، وأ

 عليهم كي يكون ضمن تطوير املمارسات التعليمية في مجال ثنائية اللغة في املواد العلمية ملادتي )الرياضيات والعلوم ( وذلك 
ً

تسهيال

صص لهافي استخدام املصطلحات العلمية
ُ
 (2)ا أسبوعيً  حصتان دراسيتان ، وقد خ

وهكذا فقد تخلى النظام التعليمي لفترة من الزمن عن التدريس باللغة الرسمية التي نّص عليها الدستور، وصارت اللغة 

 ثانية للتعليم؛ فق
ً
العربية، وتحدد لها مقدار حصص يومية أكثر من اللغة  لتتعدى حدود اللغةفزت اللغة اإلنجليزية العربية لغة

 فروًعا عميقة في اللغة، وصارت املناهج ُمصّممة وفق املعايير التي أعّدها عربية، وتغّيرت املناهج العربية القديمة التي كانت تضّم ال

 املجلس األعلى آنذاك، وهي "
ّ
األهداف التعليمية وما يجب أن  ذه املعاييرجزًءا هاًما في خطة تطوير التعليم في قطر. وتحدد ه لتمث

كما تضمن أن الطلبة في قطر يتلقون تعليًما يضاهي مستويات التعليم في  لب وما يتوصل إليه في كل مرحلة دراسية،يكتسبه الطا

إن مكتب  .العاملياملحلي و  لضمان تأهل خريجي التعليم العام لاللتحاق بأفضل الجامعات والتنافس في سوق العمل الدول املتقدمة

واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، تطبق املعايير  مناهج ألربع مواد: اللغة العربيةمعايير املناهج مسئول عن وضع معايير 

ملادة معايير مناهج هذه ا قطر رائدة في تطوير فكانتونظًرا لعدم وجود هذه املعايير بالنسبة للغة العربية،  .الدولية على ثالث منها

 (3)"الهامة

ا، وانتهت إلى زيادة حصص اللغة اإلنجليزية وحتى يومنا هذ 1997العربية منذ عام  لقد تدّرجت القوانين املتعلقة باللغة

روجع عن هذا الترتيب بعد 
ُ
 إلى إدراج حصة دراسية جديدة ملادة اإلنجليزية العلمية، وقد ت

ً
سنوات من  أربععن العربية، إضافة

أمٌر يستوجب الوقوف بزيادة حصص اللغة اإلنجليزية. وهذا  يت مادة اإلنجليزية العلمية. واكُتفيتطبيقه على املدارس كلها، فألغ

والنقاش حوله. وسنعرض توابعه وآثاره في الفصل القادم.

ولكننا نلحظ في السنوات األخيرة، تضاعف الجهود باللغة العربية، والبدء بتسليط الضوء عليها واالنتباه إلى املشاكل 

ا من عام دأت تطفو على عقول األجيال الجديدة، التي ب
ً
فقد بدأت وزارة التعليم والتعليم العالي بتنظيم مسابقة جديدة انطالق

                                                           
 . يمقالة موزة املالك انظر:(1)

-45-15-14-07-http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014

41&Itemid=172&option=com_content 
  وزارة التعليم والتعليم العالي. انظر: (2)

http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsId=8344 
انظر: وزارة التعليم والتعليم العالي.   (3)

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Pages/default.aspx  

http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsId=8344
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsId=8344
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Pages/default.aspx
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Pages/default.aspx
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تهجئة صحيحة.. لكلمة فصيحة" لطالب املرحلة االبتدائية وطالباتها نية للتهجئة العربية" تحت شعار "وهي "املسابقة الوط 2012

استخداًما سليًما في الكتابة والقراءة  ،اللغة العربية إلى تمكين الطلبة من استخدامهذه املسابقة وتهدف في جميع مدارس قطر، 

وتمكينهم  ،ة الكلمات العربية وجذورهاعلى استكشاف تهجئهم وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطلبة وتشجيع ،والتحدث

كات الطويلة رق بين الحر استخدام الفوتجري هذه املسابقة ب من تهجئة الكلمات العربية بسرعة ودقة وفهم واستيعاب ملعانيها.

واستخدام  ،نة بشكل صحيحوتهجئة الكلمات املنوّ  ،وتطبيق املعلومات الخاصة باالشتقاق ،والقصيرة في السياق للتعبير عن املعنى

ستراتيجيات املحددة وكتابة باستخدام مجموعة من اال  ،ومحاولة تهجئة الكلمات غير املعروفة ،الكلمات ذاتها في الوقف والوصل

 .)1(لهمزة في مواضعها املختلفةا

مفي تعزيز الهوية العربية باعتبار اللغة أهم مكونات الهوية  وتتجلى أهمية هذه املسابقة 
ُّ
التهجئة جزٌء  واالنتماء، فتعل

م اللغة، فالكتابة الصحيحة كالكالم الصحيح تدل على مستوى الشخص من حيث التعليم والثقافة والتوظيف األدب
ُّ
ي مهم من تعل

حفظ اللغة وضمان  وإدراكهم بأّن الطلبة على التنافس في إتقان التهجئة لكلمات هذه اللغة،  وقد شجعت هذه املسابقة (2)للغة.

 (3)استمرارها يكون بقدر محافظتنا عليها كأفراد ناطقين بها.

 الجامعات:-ب

معايير فضل مام الطلبة، وتحقيق أز، وتوسيع الخيارات أإلى تعزيز فرص التميّ قطر من تنّوع الجامعات فيها تهدف 

وذلك تماشًيا ؛ ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة، الجودة العاملية وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر

عوّ 2030قطر الوطنية  مع رؤية
ُ
ما وتنحصر الجامعات في قطر في (4).ل كثيًرا على املنظومة التعليمية في تحقيق أهدافهام التي ت

 يلي: 

 جامعة قطر. -1

 .Weil Cornel Medical collegeوايل كورنيل  -2

 Carnegie Mellon Universityميلون كارنجي  -3

 .Georgetown Universityتاون جورج  -4

 .Texas A&M Universityتكساس  -5

 .Virginia Commonwealth Universityفرجينيا كومنولث  -6

 .Northwestern Universityنورث ويسترن  -7

 اإلسالمية.دراسات كلية ال -8

                                                           
  8844News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=/http://www.edu.gov.qa/Ar/Mediaانظر :  )1)           

 وزارة التعليم والتعليم العالي:  انظر: (2)

8588http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=  
 صدر السابق.انظر: امل (3)
  aspxالرسمية.-الجامعات-قائمة/http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Pagesانظر:  (4)

http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8844
http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8844
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8588
http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8588
http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Pages/قائمة-الجامعات-الرسمية.aspx
http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Pages/قائمة-الجامعات-الرسمية.aspx
http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Pages/قائمة-الجامعات-الرسمية.aspx
http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Pages/قائمة-الجامعات-الرسمية.aspx
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9- HEC paris.. 

 حمد بن خليفة. -10

 .College of north atlanticاألطلنطي كلية شمال  -11

 .University of Calgaryكلجاري  -12

 معهد الدوحة للدراسات العليا. -13

 كلية قطر لعلوم الطيران. -14

 .والفندقةالجامعة الهولندية للسياحة  -15

الجامعة الوطنية للتعليم العالي في لى جامعة قطر بوصفها ونظًرا ألننا ال نستطيع أن نفصل هذا كله، سنركز ع

 قادرين على أن يكونوا جزًءا من مجتمعهم ؛ ليسهموا في صناعة مستقبل الوطن، وذلك بعد   ،دولة قطر
ً
خّرج طلبة

ُ
والتي ت

ل جامعة قطر ، متع بجودة عاليةإتمامهم الدراسة في البرامج األكاديمية التي تت
ّ
شك

ُ
يتسم بحرية تبادل األفكار  اعلميً  امجتمعً وت

 والحوار املفتوح.

كلية  -كلية الهندسة -التربية كلية-اإلدارة واالقتصاد  كلية-وتضم جامعة قطر كليات مختلفة: )كلية اآلداب والعلوم 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( –كلية الصيدلة  -كلية الطب -كلية القانون  -العلوم الصحية

ريب، سأتطرق إلى مسألة تعريب املصطلحات العلمية في املواد العملية املطروحة دورها في التع وقبل الحديث عن

يناير،  24في يوم  2012التعريب الصادر من املجلس األعلى حين ذاك مع مطلع عام للطلبة، فقد خضعت الجامعة لقرار 

على  (. ونّص القرارIELTS( واأليلز )TOEFLل في التوفل )وكان قد سبق هذا القرار، قرار إدارة الجامعة بإلغاء امتحانات القبو 

طرح املزيد من التخصصات باللغة ، و للغة العربيةللتخصصات التي تدرس با في اللغة اإلنجليزية إلغاء البرنامج التأسيس ي

داب والعلوم )فروع كليات القانون واآل واإلعالم، وقد شمل قانون التعريب  العربية كالشؤون الدولية واإلدارة واالقتصاد

ما كانت عليه  كليات الجامعة وبرامج الدراسات العليا فتستمر علىبقية اآلداب فقط وليس العلوم( واإلدارة واالقتصاد، أما 

  .قبل القرار

وهنا أتوقف ملناقشة إقصاء الكليات العلمية من عملية التعريب، بغّض النظر عن الحديث عن االعتمادات التي 

حّتم اللغة اإلنجليزية. فإننا نقف أمام عقبة حقيقية وقائمة في أغلب تملكها الجام
ُ
عة والتي ترتبط بمنظمات خارجية ت

ة قطر فقط، وهي القصور باملواد العلمية العربية في الجامعات، فلغة العلم الحديث تفتقر إلى في جامعالجامعات وليس 

طرح بها ه
ُ
ذه العلوم، وللدكتور "أحمد محمد قدور" وجهة نظر حول هذا وجود اللغة العربية ضمن مصاف اللغات التي ت

له بأسباب عديدة، أرى أنها صائبة وعلى األقل فإّن 
ّ
 تقديرها ومعرفتها، ينقلنا إلى مرحلة معرفة املشكلة املوضوع، والذي عل

وأسبابها، لالنطالق الحًقا إلى مرحلة البحث عن الحل، وهي كالتالي:
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لهندسة، حيث إن معظم الجامعات وجه الخصوص فروع الطب وابطء حركة التعريب، وعلى  -1

العربية تقوم بتدريس الطب والعلوم والهندسة ونحوها باللغات األجنبية واإلنجليزية تحديًدا، )وينطبق ذلك أيًضا على 

فتتحة مؤخًرا(.
ُ
 كلية الطب في جامعة قطر امل

ية املتعددة، ونحوها من الجوانب العلمة لنقل العلوم والهندسة االفتقار إلى املصطلحات املناسب -2

فمازالت فوض ى املصطلحات العلمية تعصف بالكتب التعليمية والرسائل الجامعية دون رقابة حقيقية على االلتزام 

 باملصطلحات املوحدة واملتفق عليها.

 ملبذولة في هذا املجال.قلة املراجع العلمية العربية املؤلفة واملترجمة، وتباطؤ الجهود ا -3

قصير الجامعات والهيئات العلمية املختصة في إحياء تراث العرب العلمي، وتدريس الصالح منه، ت -4

 (1) .وتقديم معلومات وافية عن تاريخ العلوم عند العرب، وجعلها مقررات دراسية تشمل الفروع كلها

ا؛ مشكلة تعريب العلوم البحتة في األقسام والكليات في 
ً
ى جهود ا تزال قائمة، وتحتاج إلالدول العربية جميعها، مإذ

ناسب وضع اللغة العربية مع هذه العلوم.
ُ
 حثيثة في محاولة إصالحها والوصول إلى حلول ت

 وأما فيما يختص بجهود جامعة قطر في قضية التعريب، فيمكننا إجمالها في:

 النظرية بجامعة قطر.الدراسة وإلغاء "التأسيس ي" في الكليات تعريب  ➢

 غير الناطقين بها.للغة العربية لبرنامج تعليم ا ➢

 الدراسة وإلغاء "التأسيس ي" في الكليات النظرية بجامعة قطر:تعريب -أ

هيمنة في الفترة التي تسبق قرار التعريب، حيث كان اجتياز  االمتحان الدولي للغة 
ُ
ت اللغة اإلنجليزية هي اللغة امل

ّ
ظل

 IELTS( أو األيلز )TOEFLفل )اإلنجليزية التو 
ً
ا لاللتحاق في كليات الجامعة وأقسامها بما في ذلك كلية الشريعة، باستثناء ا الزًم (، شرط

 ،من التخصصات النظرية(، IELTS( و األيلز )TOEFLالتوفل )بإلغاء قراًرا املجلس األعلى للتعليم  أصدر حتى قسم اللغة العربية،

، كما ا في كليات الهندسة والعلوم والصيدلةا واحًد دراسيً  عاًما وجعله بتخفيف الدراسة في البرنامج التأسيس يقرار الجامعة تبعه و 

أيضا على أن يقبل الطالب مباشرة في  ونّص  املجلس األعلى للتعليم أن تكون لغة التعليم بجامعة قطر هي اللغة العربية. شمل قرار

كما  ون الحاجة إلى دراسة البرنامج التأسيس ي،د 2012ية، اعتباًرا من الفصل الدراس ي ربيع جميع البرامج التي تدرس باللغة العرب

، وتكون كذلك في تخصصات 2012نص على أن تكون الدراسة باللغة العربية في كلية القانون اعتباًرا من الفصل الدراس ي ربيع 

 (2).2012س ي خريف الشؤون الدولية واإلعالم وكلية اإلدارة اعتبارا من الفصل الدرا

مجموعة باللغة العربية من مقرر مبادئ  ثالث عشرةالقسم بطرح فقد قام  ،ة واالقتصادكلية اإلدار لأما بالنسبة 

وقام بالتسجيل في هذه املجموعات أعداد  .مجموعة باللغة العربية من مقرر مبادئ التسويق إحدى عشرة دارة، باإلضافة إلىاإل 

                                                           
 .1999، بيروت املعاصر، دار الفكر الطبعة الثانية، ،لعربيةمدخل إلى فقه اللغة ا أحمد محمد قّدور، انظر:(1)
.  2012مارس  6  جريدة الراية، 8627العدد  2012يناير 025االربعاء   -بعر جريدة الانظر: (2)

1d4e4bc55e8b-8122-04c4-91db-68dcde04http://www.raya.com/news/pages/  

http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
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من ذوي الكفاءة في التدريس ، تدريسالهيئة د من دجأعضاء عشرة في استقطاب وقد نجح القسم ، كبيرة من الطالب والطالبات

في هذه املرحلة املهمة،  قسم اإلدارة واالقتصاداحتياجات  لتلبيةضافة إلى ثالثة مساعدي تدريس باإل ، نجليزيةباللغتين العربية واإل 

حقيًقا ألعلى مستويات تو  .فضل مستوى تدريس ي للطالب والطالبات وبجودة تناسب مكانة جامعة قطر العلميةأولضمان تقديم 

دارة وتتلخص مهام املقرر في التنسيق بين داء فقد قام القسم بتعيين منسق ملقرر مبادئ التسويق وآخر ملبادئ اإل الجودة في األ 

س باللغة درّ املشاكل التي قد تواجه مدرس ي املقرر الذي يُ  كلطرق التدريس والتقييم، وتذليل  املقرر، والتأكد من تطابقمدرس ي 

 (1).قسمول مرة في الالعربية أل 

 واسًعا بين أوساط الطالب وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض،
ً

وهو ما أدى إلى تسليط الضوء  وقد القى قرار التعريب جدال

 بالخطةحول رفض طالب كلية القانون التسجيل  (2)العربعلى القضية من الصحافة، حيث جاء تحقيٌق مفّصل في جريدة 

بسياسة التقطير في بعض قطاعات الدولة، وعلى  عرضها عميد الكلية، وأكد الطالب أن التعريب يضّر ة التي الجديد الدراسية

رأسها الطاقة )النفط والغاز( والبنوك بسبب حاجة القطاع القانوني بها للغة اإلنجليزية خاصة في الشركات متعددة الجنسيات 

ال يمكن لخريج "قانون  ، حيث رأوا بأنهالقانونية الخاصة بها اللغة اإلنجليزية والبنوك الدولية العاملة بقطر التي تتطلب العقود

عربي" أن يفهم املصطلحات الخاصة بها، وأكدوا أن سوق العمل في قطر وفي دول الخليج كافة ودول العالم أجمع كله يحتاج إلى 

زة طلب مجهوًدا أكبر لفهم اللغة ولكنها في النهاية تعطي مياللغة اإلنجليزية، كما اعترف الطالب بأن الدراسة باللغة اإلنجليزية تت

بأن تكون الخطتان متاحتين على الدوام ملن أراد أن يدرس بالعربية أو اإلنجليزية ليختار  أفضل ملن يتقنها إلى جانب العربية، وطالبوا

 أمام القرار وأن الجامرأيهم بأن ميزانية الجامعة لن ت وسوغواما يناسبه ويوائم اهتماماته املستقبلية 
ً

عة استعدت لتنفيذ قف حائال

التعريب، فيما كانت تعمل بالخطة القديمة للدراسة التي كانت تعتمد على اإلنجليزية، وبالتالي لديها بنية تحتية حالًيا تناسب قرار 

ة ما زالت تضم ثالث مواد باللغة اإلنجليزية، ين. وعلى الرغم من قرار التعريب إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن الخطة الجديدة املعّرباألمر 

 أوضح عميد كلية القانون بأنه أمر معمول به في كليات القانون في كل الدول العربية وأحياًنا يزيد إلى خمس مواد. وهذا حسبما

غفل أّن هذه املب
ُ
ادرة قد تواجه وأمام هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها جامعة قطر في تعريب بعض كلياتها، يجب أال ن

لى أبحاث ودراسات وجهود خاصة تجاه اللغة العربية، وأرى أنها قطرة لبداية الغيث من العقبات والصعوبات؛ ما يحتاج تذليله إ

ي عن اكتساب لغات أخرى، وال 
ّ
الذي ُيبشر بالخير تجاه وضع اللغة العربية في قطر، فدخول العربية إلى املناهج ال يعني التخل

ي الذي يسهم ويساعد في الحفاظ على هويتنا، ويضع على والتطّور، بل يدّل على الوعي اللغو واكبة عصر املعلومات التوقف عن م

عاتقنا مسؤولية جعلها لغة مواكبة للعلم والتطّور في جميع املجاالت وأهمها املعرفة واألبحاث العلمية واملجاالت التقنية، 

 واإلعالمية، واإلدارية وغيرها.

 

                                                           
 .2013/11/14الخميس ، 1076، العدد نشرة الحياة الجامعيةجامعة قطر، انظر:  (1)
 . http://alarab.qa  2012أبريل  25ألربعاء، ا، ريدة العربجانظر:  (2)

http://alarab.qa/
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 :للغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم ابرنامج -ب

ال تكون العربية وخارجها و لتعليم اللغة العربية للطالب من داخل دولة قطر  مركزتخصيص حرًصا من جامعة قطر، تم 

أم كان  للمركز بصفة شخصية، االطالب متقدًم أكان الحصول على منحة دراسية قصيرة سواء  تيح املركز فرصةيو لغتهم القومية. 

سنوية باعتماد رئيس  منًحاعة قطر باتفاقيات ثقافية يتم املوافقة على منحها من إحدى املنظمات التي ترتبط بجام امرشًح 

جسور التواصل الثقافي بين دولة قطر وشعوب العالم ويقوم على مبدأ التسامح  معرفًيا يسعى ملّد  فضاءً  ، وُيعّد البرنامجالجامعة

  (1).واالنفتاح واحترام اآلخر

 
ً
ويعزز هذا البرنامج محبة اللغة العربية في النفوس، وينشر ثقافة االهتمام بالعربية، وُيعطي غير الناطقين بها فرصة

الستكشاف عظمة هذه اللغة بما تضمه من مفردات وقواعد، ويبدو ذلك واضًحا من التجارب الحقيقية التي دّونها طالب البرنامج 

 ملركز في موقع جامعة قطر. با على الصفحة اإللكترونية الخاصة

 املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية:: ثانًيا

املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية هي مؤسسة خاصة، ذات نفع عام، لها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، 

بشأن املؤسسات الخاصة ذات النفع العام،  2006لسنة  21ا ألحكام املرسوم بقانون رقم وتتمتع باألهلية الكاملة للتصرف، وفًق 

. وقد أنشئت املنظمة بقرار من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، صادر بموجب وثيقة تأسيس في 2007لسنة  16املعدل بقانون رقم 

ملبادرات ، وهي منظمة عاملية، مقرها دولة قطر، تسعى للنهوض باللغة العربية عن طريق تفعيل ا2013 سنة فبراير الرابع من

 (2).لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافةاملتسمة باإلبداع والتميز، تحقيًقا لرؤية سمو املؤسس بأن تكون اللغة العربية 

 :يس إلى ما يليتهدف املنظمة وفًقا لنظامها األساس ي )املعّدل( في وثيقة التأس

وى الطالب وتطوير تأصيل عملية التعليم والتعلم من خالل االرتقاء بأداء املعلم وتحسين مست -1

 .املناهج

وضع التوجه اإلعالمي بأشكاله كافة، ليصبح أقرب ما يكون إلى استخدام اللغة العربية الفصيحة  -2

 .امليسرة واملعاصرة

 .اللغة العربية، واستخدام التقنيات الحديثة في ذلكالقيام بالبحوث وتطويرها في مجال  -3

 .وتعريب املصطلحات العلمية والتقنيةدعم جهود الترجمة من اللغة العربية وإليها،   -4

القيام بمبادرات تساعد على النهوض باللغة العربية، والحث على استعمالها، وتشجيع مبادرات  -5

 .خصوصاملجتمع املدني واألكاديميات واملجامع بهذا ال

                                                           
 . program-students/arabic-http://www.qu.edu.qa/ar/students/international جامعة قطر  انظر: (1)
 . /woral-ar/abouthttp://woral.org/foral املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية(2)

http://www.qu.edu.qa/ar/students/international-students/arabic-program
http://www.qu.edu.qa/ar/students/international-students/arabic-program
http://woral.org/foral/ar/about-woral
http://woral.org/foral/ar/about-woral
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لكترونية، العمل على تطوير حوسبة اللغة العربية، من خالل محركات البحث والقواميس اإل -6

 .يةة الوثائق الرقموأرشف

العمل على حماية اللغة العربية، وتأكيد االهتمام بااللتزام بها في التشريعات واألنظمة والقوانين  -7

 (1).ي كلغة وطنية أولى في املجتمع القطر 

 االستراتيجية: وأهدافها عملهامجاالت أما 

االرتقاء بأداء يم والتعلم من خالل : تأصيل عملية التعلاالستراتيجي ، هدفهالتعليم والتعلم :املجال األول  •

 املعلم وتحسين مستوى الطالب وتطوير املناهج

وسائل اإلعالم كافة، لتعزيز : تفعيل دور اللغة العربية في االستراتيجي ، هدفهالثقافة واإلعالم :املجال الثاني •

 الهوية الثقافية، واالرتقاء بالصورة الذهنية عن اللغة العربية.

 : إيجاد منهجية متكاملة لتعريب املحيط العام.االستراتيجي ، هدفهاللغة والحياة العامة :املجال الثالث •

بادرات والدراسات البحثية دعم وتبني وتشجيع امل :االستراتيجي ، هدفهالبحوث والدراسات :املجال الرابع •

 التطبيقية التي تخدم اللغة العربية في جميع املعارف والعلوم.

تطوير حوسبة اللغة العربية من خالل  :االستراتيجي ، هدفهة وحوسبة اللغةقنيالت: املجال الخامس •

  استخدام أحدث البحوث والتقنيات.

تطوير آليات دعم جهود الترجمة من العربية وإليها، : االستراتيجي ، هدفهالتعريب والترجمة :املجال السادس •

  وتعريب املصطلحات العلمية والتقنية.

تحقيق االنتشار العاملي لبرامج املنظمة  :االستراتيجي ، هدفهالعاملي للمنظمةضور الح :املجال السابع •

 .(2) ومشاريعها

 29من قد في مركز قطر للمؤتمرات خالل الفترة عُ وباالنتقال إلى اجتماعات وندوات هذه املنظمة، نذكر املنتدى الذي 

والباحثين والشباب بالقاهرة اللغة العربية مسؤولي مجمع  عدد من أصحاب الفضيلة واألساتذة الذي حضره ،2012مايو 31ى إل

وتشمل مجاالت متعددة منها التعليم واإلعالم «. ملبادرة القطرية للنهوض باللغة العربيةا»االتفاق على إطالق ، وتّم خالله العرب

 و الحديثة.  مع ربطها كافة بالتقنية ،والبحث العلمي اللغوي واللسانيات والترجمة والتعريب والحوسبة
ُ
توصيات في ختامه علن أ

  والتي تنّص على:؛ 2012املنتدى في مايو

وأمانة عامة تقوم على بلورة )املبادرة القطرية للنهوض باللغة العربية( وربطها بحاجات العصر إنشاء مجلس أمناء  -1

 .ومتغيراته وتنفيذ توصيات املنتدى الدائم

                                                           
 . woral-http://woral.org/foral/ar/about املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية (1)

 السابق.املصدر   (2)      

http://woral.org/foral/ar/about-woral
http://woral.org/foral/ar/about-woral
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الطاقات في سبيل النهوض باللغة ع اللغة العربية لتذليل العقبات وتوحيد عيل التواصل بين املبادرة القطرية ومجامتف -2

 .العربية

غوية تعبر عن املبادرة والسعي الى استصدار قوانين طبقا للنظام التشريعي في البالد العربية لتنفيذ تلك وضع سياسة ل -3

 .السياسة

لم وبحث وتفكير وإبداع تستوعب التطورات تطوير البحث العلمي في اللغة العربية مؤكدين ومثبتين أنها لغة ع -4

 .واملتغيرات املتالحقة

  .مؤسسات الدول العربية الرسمية منها واألهلية دعم استعمال اللغة العربية في -5

 ،عاملية قطرية الستقبال املعلومات والتواصل بلغتنا وخاصة فيما بين الشباب والباحثين« شبكة إلكترونية»تكوين  -6

  .العربية إلثراء البحوث العلمية في خدمة لغتناقمي العاملي للغتنا وتوسيع التمثيل الر 

وب وشبكة املعلومات على وفق القوانين سباســــتخدام الحا هات التعامـــــل باللغة العربية وتقنياتاملساهمة في ابتكار أدوا -7

ـــة والسياسة اللغوية العربية   .التشريعيـ

  .عليهاالتاريخي في إطار السياسة املتفق  دعم مشروع الذخيرة العربية واملعجم -8

 (1). ى الرقمي العربي بالتعليم عن بعدتطوير تعليم اللغة العربية ونشرها وربطها باملحتو  -9

الدكتور عبد العزيز بن عبد هللا بن تركي السبيعي رئيس مجلس أمناء   سعادة موافقة، 2016ومن جهود املنظمة في عام 

يمثل إنجاًزا "إصدار قانون حماية اللغة العربية  أّن ب حيث رأوا(، مشروع قانون حماية اللغة العربية) نظمة مجلس الوزراء علىامل

رائًدا في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة العربية اإلسالمية، وسيكون له حسن األثر في مسيرة بلدنا قطر التعليمية والتربوية، 

علي أحمد "الدكتور وهذا ما يؤكده  تراثها، يحة، مع تعزيز انتمائهم إلى أمتهم ولغتها وعقيدتها و وتنشئة أبنائنا وتربيتهم التربية الصح

ضرورة حتمية تفرضها التحديات والظروف التي تمر بها ، الذي يرى أن إصدار مثل هذا القانون املدير العام للمنظمة  "الكبيس ي

 العمل والحياة العامة.فة مجاالت التعليم و لكاملة لها، وتعزيز حضورها في كاا، والتي تستدعي توفير الحماية االلغة العربية حاليً 

ا في االعتزاز باللغة العربية، ويحقق رؤية حضرة ا كبيرً عًدا حضاريً أن إصدار قانون حماية اللغة من دولة قطر يعكس بُ أوضح و 

والشعوب العربية  -بي تطلعات الشعب القطري خاصة صاحب السمو األمير املفدى في حرصه الدائم على حماية اللغة العربية، ويل

  (2)في الحفاظ على اللغة العربية والتمكين لها. - كافة

عام  امللتقى األول ملعلمي اللغة العربية"" التي قامت بها املنظمة فيما يخدم اللغة العربية، إطالقومن الجهود الحديثة 

ا من  ،2017
ً
م اللغة العربية، ودوره املتميز في املنظمة للرسالة التربوية التي أنيط بها ير تقد"ويأتي تنظيم هذا الحدث انطالق

ّ
معل

معلًما ومعلمة من قطر ودول الخليج العربي، بهدف االرتقاء  75 امللتقىويجمع .ترسيخ حضور اللغة العربية وانتشارها في املجتمع

                                                           
 .htm12ln/2012/20120605jazirah.com/-http://www.al. موقع الجزيرة  انظر: (1)
 . ar-law-language-arabic-new-welcomes-ar/woral-http://www.qf.org.qa/newsمؤسسة قطر.  انظر: (2)

http://www.al-jazirah.com/2012/20120605/ln12.htm
http://www.al-jazirah.com/2012/20120605/ln12.htm
http://www.qf.org.qa/news-ar/woral-welcomes-new-arabic-language-law-ar
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غة العربية بأسلوب عصري زمة، وتمكينه، بما يسمح له بتدريس منهج اللبأداء معلم اللغة العربية في املدارس، وإكسابه املهارات الال 

يركز امللتقى في محاوره األربعة، ومن خالل محاضراته العلمية وورشه التدريبية، على تدريس اللغة العربية بطرق و  .وإبداعي

ذكي، وقياس مخرجات التعليم الباقي واستراتيجيات حديثة، وتحفيز الطالب وترغيبه في دراسة العربية، ومتطلبات الفصل ال

(1).ر"األث

 
ً
 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: مؤسسةا: ثالث

ُعقد  في إطار اهتمام سمو الشيخة موزا بنت ناصر باللغة العربية وتوجيهها إلنشاء منظمة النهوض باللغة العربية،

عنى بها، لع
ُ
التحديات القائمة ورسم رض اإلنجازات الحاصلة ومناقشة منتدى يضم مجامع اللغة العربية والجمعيات التي ت

ص أعضاء املنتدى خالل النقاش إلى حاجة األّمة ملضموٍن بحثي جاّد ومنهج يرفع سقف املطامح عالًيا، 
ُ
نتظرة، وقد خل

ُ
عات امل

ّ
التطل

ته ومراحل لفظ عربي، مع تحديد تاريخ والدفتقّدم الدكتور )رمزي بعلبكي( بمقترح إنشاء معجم تاريخي للغة العربية، ُيعّد ذاكرة لكل 

 وداللة، وغيرها من املعلومات األساسية التي تهتم بفترات إهماله واندثاره، أو بقائه وإعماله. وقد بدأت 
ً
تطوره في االستعمال بنية

، ثم كان االنطالق الفعلي 2012هذه الفكرة والعمل على إنجازها وعقد االجتماعات لتداول تفاصيلها وما تتطلبه، في نوفمبر من عام 

طلق عليه )معجم الدوحة  23/5/2013شروع هو للم
ُ
وذلك بانعقاد االجتماع التأسيس ي األول للمجلس العلمي لهذا املشروع، وأ

 (2)التاريخي للغة العربية(.

تهدف إلى مؤسسة لغوية علمية ذات شخصية اعتبارية، تابعة للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، "واملعجم 

، استخالص معاجم فرعية من املعجم التاريخي للغة العربية، و بناء مدونة لغوية عربية شاملة، و إنجاز معجم تاريخي للغة العربية

 .)3("وإصدار دراسات وأبحاث معجمية

ؤهلين، واإلفادة اللغويين والحاسوبيين امل ألهداف تلجأ املؤسسة إلى وسائل عدة، منها: االستعانة بالخبراءولتحقيق تلك ا 

 .(4)د املؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبيةمن املدونات اإللكترونية، والبرامج التقنية والحاسوبية املتطورة، وعق

 اإلعالم:رابعا: 

 بالغة األثر على جميع فئات املجتمع، بل يكاد يكون هو املؤثر األول، 
ً
 يخفى على صوره. والوبشتى ُيعّد اإلعالُم وسيلة

أحد ما يترك اإلعالم من رواسب عالقة في الذهن بوعي أو بغير وعي، وما ينتج عن ذلك من محاكاة وتقليد واكتساب ملفردات 

 التأثيرات العميقة، ولهذا يجب أن يوضع اإلعالم في عين االعتبار دائًما في أي تخطيط لغوي.ومصطلحات وغيرها من 

                                                           
 teachers-language-arabic-the-of-meeting-ar/first-http://www.qf.org.qa/newsقطر  ؤسسة انظر: م (1)
 العربي لألبحاث ودراسة السياسات،ز املركالطبعة األولى، ، الهوية العربية واألمن اللغوي السالم املسّدي،  انظر: عبد (2)

 294-292ص، 2014 بيروت،
 https://www.dohadictionary.org/AR/AboutUs/Pages/default.aspx موقع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.انظر:  )3(
  صدر السابق.انظر: امل (4)

http://www.qf.org.qa/news-ar/first-meeting-of-the-arabic-language-teachers
http://www.qf.org.qa/news-ar/first-meeting-of-the-arabic-language-teachers
https://www.dohadictionary.org/AR/AboutUs/Pages/default.aspx
https://www.dohadictionary.org/AR/AboutUs/Pages/default.aspx
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عالم املرئي، واإلعالم املسموع، ووسائل التواصل طر، إلى: اإلعالم املقروء، واإل وتنقسم جهود اإلعالم في دولة ق 

 ومًيا.االجتماعي. ولكٍل منها متابعوه وجمهوره الذي يتسّرب إليه التأثير ي

 اإلعالم املقروء:-أ

طر، فقد أقدم املركز ُيشكل اإلعالم املقروء رافًدا من روافد التلّقي املهمة، وقد القت هذه القناة اهتماًما من دولة ق

تين فصليتين: مجلة "عمران" للعلوم على إصدار مجل 2012العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة ابتداًء من صيف 

دراسات الفكرية والثقافية، وخّص العدد األول بأبحاث منتقاة للدكاترة املختصين في مجال االجتماعية واإلنسانية، ومجلة "تبّين" لل

ثم جمع املركز  ربية، مثل: حسن حنفي، وحسن حمزة، ورمزي بعلبكي، وعبدالقادر الفاس ي الفهري، وعبد السالم املسّدي.اللغة الع

ن من أهم املراجع العربية الراهنة في موضوع اللغة والهوية في الوطن في مجلدين ُيعّدا 2013األبحاث كلها ونشرها في العام التالي 

 (1)العربي.

لوزارة الثقافة  التابعة-الدولة مؤخًرا، ما أنتجته مؤسسة الحّي الثقافي "كتارا" ى التي قامت بها ومن الجهود األخر 

 ، وهي 2015مجلة "ضاد" لليافعين، حيث صدر العدد األول مع مطلع عام إصدار  -القطرية
ُ
م اللغة العربية قّد مجلة شهرية ت

عّرف القّراء ب وقواعدها بطريقة مبسطة،
ُ
وصل من ة، عن طريق القصة وغيرها،يقعممعلوماٍت إذ ت

ُ
ها أشياَء كثيرة عن اللغة  ت خاللِّ

ها،  ن اللغة العربية، وتعرض الصواب والخطأ في كثير من املفردات واالستخدامات كما تعرض كتًبا تراثية عالعربية وخصائصِّ

دة في اللغة العربية. كما تقوم بتحفيز القّراء الشائعة لكلمات اللغة العربية، وتمّد القارئ بكمية وافرة من الثروة اللغوية الجدي

في نهاية كل عدد، تكون إجاباتها دقيقة  -بجائزة قّيمة-قة وتشجيعهم على االستفادة من هذه املادة العلمية عن طريق إقامة مساب

طرح هذه املجلة إلكترونًيا على موقٍع خاٍص بها يحمل شعار "نشر الل
ُ
غة العربية مسؤوليتنا جميًعا"، وواردة في املجلة نفسها. كما ت

 االستفادة من محتواها.وُيمكن ألي شخص بأن يقوم بتحميلها و  ،pdfوتتوفر في املوقع جميع األعداد بصيغة الـ

 :اإلعالم املرئي-ب

األول من نوعه  -بعد تقديمه  -برنامج "فصاحة" الذي ُعّد  -عبر قناة قطر األساسية  -املؤسسة القطرية لإلعالم أطلقت 

املبارزة بقوة اللغة، فسون فيه في دائرة من في العالم العربي، وكان تحدًيا من نوع آخر؛ ألن فكرته كانت تقوم على أن يدخل املتنا

وقد أدى دوًرا جيًدا في تنشيط الوعي اللغوي وتحفيز  .وعلى املتسابق أن يهزم خصمه بمدى ثرائه في الفصاحة والبالغة والبيان

 العناية بالعربية.

 عن اعتمادها اللغة العربية في جميع 
ً

وأما بالنسبة إلى القناة األخرى البارزة في دولة قطر، قناة الجزيرة اإلعالمية، ففضال

فإّن لها أيًضا   -وهو ما يجعل الشخص يعتاد على سماع اللغة العربية الفصيحة بشكل صحيح  -برامجها ومع جميع الضيوف، 

ملتعلمي اللغة العربية من  موقع الجزيرة نت اإلخباري  حيث أتاحذلك عبر الساحة االلكترونية، حيث ُمبادرة تدعم اللغة العربية، و 

 .ةشبكة الجزيرة اإلعالمي الناطقين بغيرها، موقًعا يحوي مواد قّيمة، تتنوع ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، جميعها إنتاج

                                                           
  285ص ،الهوية العربية واألمن اللغوي  :انظر (1)
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ر املوقع واجهات عّدة، تخدم تعدد األلسن املرت
ّ
-عربية) وأخرى  (فرنسية-عربية) ففيه واجهة ادة للموقع،كما وف

ن جميع األعمار واملستويات من نيل الفائدة واملعرفة منه، فالشخص املبتدئ واملتوسط وكذلك ، و (إنجليزية
ّ
مك

ُ
خدمات هذا املوقع ت

 املتقدم، يمكنهم جميًعا العثور على ضالتهم فيه.

ن مت، متعددةقدم املوقع خدمات وي 
ّ
عملية اد نصوص مشكولة، وأخرى غير مشكولة، مما يجعل صفحيه من إيجإذ ُيمك

 وميسوًرا. 
ً

فهم القواعد النحوية  أهمية في-كما هو معروف  - تشكيل النصوص ول دراسة النصوص وأشرطة الفيديو أمًرا سهال

 بشكل سليم.قراءة النصوص القدرة على و 

الوقوف على أية كلمة أو جملة، والضغط فوقها بمجرد فقع، ع صفحات املو جمي في "محرر النصوص" كما تتوفر خدمة

ترجمتها ترجمة كذلك قراءة الكلمة أو الجملة املظللة، و مثل: إظهار معاني الكلمات أو الجمل، و  عدة؛خيارات بالفأرة، يعرض املحرر 

يها، وذلك باختيار رقم ة والسهولة فمستوى الصعوبكما يشاء، ويحدد نشاطاته التعليمية  يختارأن  املوقع لرائدهيتيح و  .فورية

 . املستوى من األول إلى السادس

التعليمي الذي يتابعه في أحد  ملسارهوفي هذا اإلطار يهدف املوقع إلى إشراك املتعلم في نشاطات يومية ذات مغزى تكميلي 

: نشاطات ع نشاطات تعليمية من فئتينوفي هذا السياق يقدم املوق .مراكز تعليم اللغة أو في إحدى الجامعات على سبيل املثال

تيح للمتعلم مراجعة معلوماته واستذكارها واختبارها حسب الفترة التي تناسبه ونشاطات أسبوعية أكثر عمًقا ،يومية خفيفة
ُ
. ت

صّحح بشكل تلقائيوجميع أنشطة 
ُ
م على معرفة الخطأ  املوقع التعليمية مصحوبة بتمارين تفاعلية ت

ّ
تعل

ُ
في الوقت مما يساعد امل

 نفسه.

دخلتوالكتابية للتمارين الشفهية و 
ُ
وسيلة تصحيح إضافية مبتكرة تتيح للمتعلم فرصة نشر منتجه أو باألحرى عرضه  أ

 -متعلمين ومعلمين وناطقين باللغة العربية–وتتيح هذه الطريقة املبتكرة ملستخدمي املوقع  .على مجتمع املوقع ليقوم بتصحيحه

 (1) معلوماته في اللغة. أو تصحيحاتهم ليعينوا من خاللها املتعلم على تطوير فرصة كتابة تعليقاتهم

مي املراحل األولى في املدارس، من خالل قدرتهم على االستعانة 
ّ
وُيعد هذا املوقع إضافة مثمرة حتى للعرب، فهو يخدم معل

تنّوعه في طريقة عرض األنشطة  برة أكثر متعة عالحصص الدراسيبأنشطته بما يتوافق مع دروسهم في املناهج الدراسية، بل يجعل 

 والتمارين.

م في الصغر من فوائد، فهو كما قيل: كالنقش على 
ّ
أما في إطار االهتمام بالطفل، وبلغة الطفل، فال يخفى علينا ما للتعل

ثبت دراسات عديدة أهمية تنمية اللغة لدى الطفل واالعتناء بالثروة اللغوية التي يكتس
ُ
، وكذلك تأثير بها منذ الطفولةالحجر، وت

اإلعالم على الطفل بشكل عام، وعلى اكتسابه للمهارات وبناء فكره وغيرها من التأثيرات. ولهذا وّجهت قنوات الطفل في قطر 

 اهتمامها نحو بناء عقلية سليمة، ولساٍن فصيح.

 

                                                           
 .http://www.aljazeera.net/news/arabic انظر: موقع الجزيرة نت (1)

http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://www.aljazeera.net/news/arabic
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 :اإلعالم املسموع-ج

قّدم إذاعة القرآن الكريم، 
ُ
حواري يناقش جوانب اللغة العربية املختلفة من األدب رنامج "لسان عربي" وهو ببرنامج ت

ويهدف إلى ربط املستمع بثقافة هذه األمة ولغتها  ويستضيف نخبة من املختصين في اللغة ،والشعر والنحو والصرف والبالغة

ا من خطوط الدفاع عن الدين اإلسال 
ً
من نوعها لتحفيز  سابقات جديدة، كما يطرح م(1)ميالعربية باعتبارها لغة القران الكريم وخط

 املستمعين وتشجيعهم على البحث والقراءة حول اللغة العربية.

 معهد قطر لبحوث الحوسبة: خامسا:

لبحوث الحوسبة في إطار مواكبة التطورات الحديثة في الدولة واهتمامها بالتعريب من جهة أخرى، ظهر معهد قطر 

(QCRI في عام )بل ، 2010 اقتصاد  وهي منظمة خاصة غير ربحية تدعم تحويل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع،من قِّ

من عائدات املوارد الهيدروكربونية الضخمة. ويدعم املعهد  ،دولة قطر الى اقتصاد قائم على املعرفة من خالل االستفادة املثلى

واجهة التحديات واسعة النطاق في ر عبر املساهمة في توسيع هامش اإلبداع والتكنولوجيا في قطر، ويركز على مرسالة مؤسسة قط

ا حاسوبية ولتحقيق ذلك يجري معهد قطر لبحوث ا، األولويات الوطنية للنمو والتطويرًيا مع مجال الحوسبة تماش
ً
لحوسبة أبحاث

أبحاث  يقوم املعهد بإجراء، و بما ينسجم مع احتياجات قطر واملنطقة العربية والعالم ،خصصات على مستوى عامليمتعددة الت

متطورة في مجاالت تشمل تقنيات اللغة العربية والحوسبة االجتماعية وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة العلمية 

رؤية ية لألبحاث وتدعم األولويات االستراتيجية الواردة في قطر الوطن  ةاستراتيجيوتتماش ى هذه األبحاث مع ي، ملعلوماتواألمن ا

 .(2)2030قطر الوطنية لعام 

واسترجاع  ،في مجاالت البحث -املنطقة والعالم-ليصبح الرائد في  املعهديسعى ي مجال تقنيات اللغة العربية؛ فو

كما يبذل جهًدا لزيادة املحتوى العربي على اإلنترنت  ،والترجمة اآللية املتقدمة ،والتحليل ومعالجة اللغات املتعددة ،املعلومات

 املجال الحًقا.، وسنذكر بعض جهوده في هذا وإغنائه

( واملجلس األعلى للتعليم MITمع عدة منظمات محلية وعاملية مثل الجزيرة و)حوسبة وقد عمل معهد قطر لبحوث ال"

 :، ومن ذلكبعض اإلنجازات واملجاالتوركز في هذه الشراكات على في قطر، 

ت عربية عامية وخليط من هذه تمييز الكالم باللغة العربية وفهمه باللغة العربية الفصحى وأيًضا بعدة لهجا •

 اللهجات.

لخ( وجعلها متاحة على الويب لوصول أسهل إمة اآللية للمحتوى غير العربي )األخبار واملقاالت العلمية الترج •

 من قبل الناطقين باللغة العربية.

                                                           
 .=11http://www.quranradio.qa/Programs.aspx?id  إذاعة القرآن الكريم من قطرموقع انظر:  (1)
 . ar-qcri-http://qcri.fuegodigital.com/about معهد قطر لبحوث الحوسبةموقع  انظر: (2)

http://www.qf.org.qa/
http://www.qf.org.qa/
http://www.qf-research-division.org/
http://www.qf-research-division.org/
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document
http://www.quranradio.qa/Programs.aspx?id=11
http://www.quranradio.qa/Programs.aspx?id=11
http://qcri.fuegodigital.com/about-qcri-ar
http://qcri.fuegodigital.com/about-qcri-ar
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التلخيص تخزين املعلومات العربية واسترجاعها عبر فهرسة الكلمات املفتاحية واملحتوى الداللي والبحث و  •

 والفهم.

 ترجمة فورية ملحتوى غير عربي يجيب على عملية بحث باللغة العربية. البحث متعدد اللغات ويتضمن •

إنشاء نماذج لغوية حوسبية للغة العربية الفصحى الحديثة تكون مالئمة للتعامل معها لوغاريتمًيا وتدعم  •

 العمليات املذكورة أعاله.

باإلضافة  ،للطالب في كافة مراحل تعليمهمألم ليتعلمها الناطقون بها كلغتهم اتطوير نظم تعليم اللغة العربية  •

 (1)."للبالغين في عملهم ممن ليست العربية لغتهم األم

 :)2( جهود املعهد

 الشراكة مع مؤسسة ويكيبيديا: -1

يادة هذا املحتوى إلغالق الفجوة الناجمة عن انعدام محتوى عربي قيم على الويب وذلك عبر ز  ويعمل املعهد جاهًدا

؛ إنتاجيتهم وارتفاععدد املحررين  زيادة التي كان من ثمارها، ؛ فكانت أولى الخطوات هي: الشراكة مع "مؤسسة ويكيبيديا"وإغنائه

على وإغنائه يديا في املناهج مما سيساعد أيًضا على زيادة املحتوى مع جامعات ومؤسسات تربوية لتضمين ويكيب إذ يعمل املعهد

آالف مقال ذي جودة عالية باللغة العربية. وال يقتصر  عشرةالهدف املبدئي هو إضافة و يادة املعارف واستهالكها. رنت عبر ز اإلنت

محتوى الفيديو وكذلك مع وسائل اإلعالم  على "Googleجوجل-YouTube يوتيوب"أيًضا مع  يعملاإلنترنت على الوثائق إذ محتوى 

 ". Twitter رتتويموقع "االجتماعية ك

 استرجاع املحتوى: -2

بحيث يمكن للمستخدمين  ،معهد قطر لبحوث الحوسبة مسألة استرجاع املحتوى في حال توفرهوتشمل مبادرات 

تتجاوز الحواجز اللغوية، وتجري تطويرات في هذا الخصوص ملعالجة اللغة العربية في مجال  حتىتوفير املعلومات ، و الوصول إليه

وذلك الكتشاف محتوى مالئم يمكن  ،وتمييز الكيانات وتقنيات تعلم البيانات ،فيالكلمات الصر استخدام تحليل البحث مثل:

والتعامل ، وتحديد اللغة ،خطاء اللغوية واألخطاء املطبعيةاستخدامه في عمليات تحليل أدق، باإلضافة إلى تطوير أدوات تصحيح األ 

وقد طور املعهد  واللغة العربية املكتوبة باستخدام الحروف الالتينية. ،كاللهجات املحلية ،مع األشكال املختلفة للغة العربية

طور فضل لنتائج البحث، كما وبالتالي تحليل أ ،لتسمح ببحث استكشافي أوسع ،تجاوزت حدود وظائف البحث األولية خدماٍت 

 .ة للغاتيحساسأكثر و  ،وظائف بحث أكثر مرونةالعاملون في املعهد 

 ص والكالم:الترجمة اآللية للنصو  -3

                                                           
 . ar-technologies-language-ar/arabic-research-http://qcri.fuegodigital.com/our: انظر (1)

 املصدر السابق. )2(     

http://qcri.fuegodigital.com/our-research-ar/arabic-language-technologies-ar
http://qcri.fuegodigital.com/our-research-ar/arabic-language-technologies-ar
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، ربط نظام تحويل الكالم إلى نصوصو اآللية للنصوص والكالم، وكان للمعهد بصمته وجهوده في مجال تحسين الترجمة 

يسمح بالوصول إلى األخبار املذاعة ، فالفيديو فورًيا بنظام الترجمة اآللية للتعامل مع اللغة العربيةيسمح بكتابة محتوى وهو ما 

 مة املحاضرات.يب، وستركز األبحاث في املستقبل على تطبيقات من قبيل ترجوتلك املنشورة على الو 

 تطوير قارئ الكتب االلكترونية: -4

ليتمكن الناس من استخدام مواد بلغة غير لغتهم األم وقد قام املعهد بتأسيس مشاريع متعلقة بالتربية اإللكترونية؛ 

باإلضافة لتطوير أدوات  اللغة العربية املكتوبة من اليمين إلى اليسار،، فطّور قارئ الكتب اإللكترونية، إذ صار يدعم وتعلمها

 ات ذات أثر مباشر على التعليم واملجتمع.، وهذه األدو مساعدة لتعليم اللغة

 تطبيق مدار الحروف:  -5

املصمم لألجهزة ، و تطبيق "مدار الحروف" في الواليات املتحدة مع مؤسسة قطر الدولية، إلطالقعهد امل شارك"

تعزيز فهم الثقافة و  ،بيةإزالة الغموض عن اللغة العر ، و األبجدية العربية للناطقين باللغة اإلنجليزية ويهدف إلى تعليماملحمولة، 

 وغيرها. هواسم مدينت اسم الشخصاللغة عن طريق كتابة تعّرف العربية من خالل 

وتسمح لغير  ،قابلة للدوران على كال الجانبين عجلة محمولة، سهلة االستخدام ومصممة لتكون وهذا التطبيق عبارة عن 

قامت مؤسسة قطر الدولية و الناطقين باللغة العربية مطابقة الحروف واألصوات اإلنجليزية مع نظيراتها الصوتية باللغة العربية. 

عريف أكبر عدد ممكن وذلك بهدف نشر استخدامها عاملًيا لت ،بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة واملصممة، برقمنة العجلة

 (1)."غة العربيةمن الناس بالل

 مبادرة إثراء: -6

ا لزيادة املحتوى العربي الرقمي على شبكة اإلنترنت، سعيً ؛ 2012في عام معهد قطر لبحوث الحوسبة مبادرة "إثراء"  أطلق

أهمية تسليط الضوء على ؛ ل"العربية ن باللغةيلتنظيم فعالية "ملتقى يوتيوب للمغرد "تغريدات"أبرم املعهد شراكة مع مبادرة إذ 

مدير مبادرات املحتوى العربي بمعهد وحول أهمية هذه املبادرة أوضح أداة فّعالة تثري املحتوى الرقمي.  صناعة الفيديو باعتباره

العدد الكبير : "أظهرت الدراسات والخبرات املتراكمة أن كم املحتوى العربي الرقمي غير متكافئ مع ، بقولهقطر لبحوث الحوسبة

 باللغات األخرى. تهدف مبادرة "إثراء" من معهد قطر لبحوث الحوسبة إلى سد هذه ملتحدثي اللغة ا
ً
لعربية حول العالم مقارنة

. ومن أجل وإثرائه الفجوة، وذلك من خالل البرامج املنظمة والداعمة املصممة خصيًصا لتعزيز املحتوى العربي على شبكة اإلنترنت

اللتين  "Google جوجل"و "تغريدات"مع الجهات املشتركة معنا في الهدف نفسه مثل  ع للعملا في هذا املجال، نتطلتعزيز جهودن

 تسعيان إلى زيادة الوعي باإلسهامات العربية على شبكة اإلنترنت.

                                                           
 . ar-app-mobile-launch-qcri-and-ar/qfi-http://www.qf.org.qa/news مؤسسة قطر  انظر: (1)

http://www.qf.org.qa/news-ar/qfi-and-qcri-launch-mobile-app-ar
http://www.qf.org.qa/news-ar/qfi-and-qcri-launch-mobile-app-ar
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 2011العرب في "Twitterتويتر "" للمرة األولى ملستخدمي املغردينبتنظيم فعالية "ملتقى " تغريدات"بادرت مبادرة وقد 

  ،ت مظلته مئات املتطوعين واملتحمسين للمحتوى العربي من كافة أرجاء املنطقةالذي جمع تح
ً
 لتدشين مشروع تعريب تويتر مبادرة

 تركز على مفهوم التطوع الرقمي أو حشد املصادر.

املتحدثين من شركة خبة من كبار ن باللغة العربية" مشاركة نيالبرنامج الخاص بفعالية "ملتقى يوتيوب للمغرد وقد شهد

 (1)."جوجل وتويتر ويوتيوب ورواد صناعة محتوى الفيديو في املنطقة

  

                                                           
 . page=75?backArt=227ar/-ar/news-http://qcri.org.qa/resources&3 معهد قطر لبحوث الحوسبة انظر: (1)

http://qcri.org.qa/resources-ar/news-ar/227?backArt=75&page=3
http://qcri.org.qa/resources-ar/news-ar/227?backArt=75&page=3
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 البلديات:  سادسا:

في إطار جهود البلديات في قطر، تتصدر قراراتها، العناية بالتعريب، ونجد ذلك في قوانين مراقبة وضع اإلعالنات، حيث 

أن تكون لغة اإلعالن هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة   -آنَفا كما أوردنا-للترخيص باإلعالن شترط يُ 

 .العربية، وفًقا للضوابط التي تحددها البلدية املختصة

أية واصفات أو املن البيانات أو تدوّ كما نجد قانوًنا آخر بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، والذي يؤكد ضرورة أن 

بها التشريعات النافذة، على العلب أو األغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية  أخرى تقض ياشتراطات 

واضح غير قابل للمحو. وأن تكون البيانات املحررة باللغة العربية أكبر حجًما  أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط

تستورد من بالد غير عربية تدون البيانات املذكورة على أغلفتها باللغة األجنبية مصحوبة لتي وبالنسبة لألغذية ا وأوضح مكاًنا.

 بترجمة عربية واضحة.

 وهذا ما تسعى إلى تنفيذه وتطبيقه جميع البلديات على اختالف مناطقها ونطاقات عملها في الدولة.

 ا، تعميًم ومؤخًرا، أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة 
ُ
آت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات ملنشلزم فيه ات

 :(1) ، ومن بنودهوبيانات السلع وخدمات مراكز االستقبال واالتصال

اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات األساسية للسلع وعند التنبيه إلى املخاطر التي قد تترتب  •

 على االستعمال الخاطئ لها. 

األولى ملواقع االستقبال باملنشآت  تكلم اللغة العربية في النقطةضرورة توفير موظف على األقل ي •

عارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من املحال التي تتطلب الفنادق أو املجمعات التجارية أو م :التجارية مثل

 مثل هذه الخدمة.

بشأن خدمات  ،ءضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى واالستفسارات من العمال •

 ما بعد البيع بنقاط خدمة العمالء في املجمعات التجارية ومراكز االتصال عبر الهاتف.

لالنتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم  31/3/2017زودي السلع والخدمات لغاية الوزارة تمهل م •

 الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز االستقبال واالتصال.

ا إلى حقوق املستهلك األساسية ا للقوانين السارية بالدولة، واستنادً وفًق  لذي أصدرته الوزارة،ويأتي هذا التعميم ا

من القانون على حق املستهلك في الثانية بشأن حماية املستهلك، حيث تنص املادة  2008( لسنة 8ون رقم )املنصوص عليها بالقان

 دمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقّدم إليه،الحصول على املعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخ

 عريب بيانات السلع والخدمات على النحو التالي:لت الوزارة في التعميم التزامات التجار واملزودين في مجال توقد فصّ 

                                                           
 االقتصاد والتجارة. وزارة (1)

.aspx2016october10media/news/Pages/-and-http://www.mec.gov.qa/ar/news . 

http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/10october2016.aspx
http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/10october2016.aspx
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بالنسبة للخدمات مثل: )صالونات التجميل، الفنادق، مراكز الصيانة، وكاالت السياحة والسفر(، يجب على التجار 

 ومزودي الخدمات االلتزام بـاآلتي:

 :قبال مثلضرورة توفير موظف على األقل يتكلم اللغة العربية في النقطة األولى ملواقع االست -1

الفنادق أو املجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من املحال التي تتطلب مثل هذه 

 الخدمة. 

اللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى انات املتعلقة بالخدمة بأن تكون اإلعالنات والبي -2

 الى جانبها.

اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة املعروضة وكيفية  وجوب توفير موظف على األقل يتحدث -3

 تقديمها للمستهلكين. 

يزاتها استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة املقدمة للمستهلك ومم -4

 وخصائصها وأسعارها، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.

مة للمستهلك إلثبات التعامل أو التعاقد معه على اعتماد اللغة العربية في كتابة  -5
ّ
الفواتير املسل

 الخدمة.

 وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.  -6

العربية لتلقي الشكاوى واالستفسارات من العمالء، وسماع  متحدث باللغةضرورة توفير  -7

مالحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العمالء باملجمعات التجارية، أو في مراكز االتصال 

   عبر الهاتف.

السلع االستهالكية، املالبس الكهربائية، إللكترونية و السلع مثل: )السيارات، املنتجات اوكذلك تجري هذه القوانين على 

 :بما ورد في البنود السابقة باإلضافة إلىيلتزم التجار واملزودون حيث  طفال(،األ والقطنيات، لعب 

اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات األساسية للسلع، وعند التنبيه إلى املخاطر التي قد  -1

 للسلعة.  تترتب على االستعمال الخاطئ

دام اللغة العربية )مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها( عند عرض البيانات تخاس -2

 الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة لالستعانة بفني لتركيب املنتج.

دت
ّ
ذ اإلجراءات ، وسيتم اتخانية بالتعميمالوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء املهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات املع وقد أك

 ت. القانونية الالزمة ضد املخالفين، وتحث الوزارة جميع املستهلكين على االبالغ عن أي تجاوزات أو مخالفا
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 :تعقيب عام

سيير أمور الحياة، ولكن ذلك لم يكن 
َ
عتمد في بالدهم لت

ُ
على مّر العصور، كان أصحاب السلطات يختارون لغة رسمية ت

ُمسّيس، أما  اآلن مع تقّدم العلوم وظهور األبحاث، نشأ لدينا الوعي الكافي تجاه عالقة اللغة باملجتمع، وظهر مجال  من منطلق علمي

من فروع "علم اللسانيات االجتماعية"، ويرى البعض  –كما يرى "فشمان"  -للغوي"، وهو مجال اللغوية والتخطيط ا"السياسة 

، تستعين بالعلوم األخرى في حل مشكالت اللغة في امليادين غير اللغوية، كميدان تعلم لغتينأنه تابع "للسانيات التطبيقية" التي 

 بات الترجمة وإعداد املعاجم وغيرها. وإدارة التعدد اللغوي، والتخطيط اللغوي، ومعالجة اضطرا

ب"؛ إنما هو تابع لعلم وأنا أرّجح أن تكون "السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي" وما يدخل فيهما من أمور "التعري

 "اللسانيات التطبيقية". 

وضع اللغوي، وكما وحاجتنا لهذا العلم وما ينتمي إليه من فروع تخّص اللغة؛ نابع من مقدار املشاكل التي تظهر في ال

غات على هذه نرى في قطر، فإّن الحاجة ماّسة إلى سياسة لغوية وتخطيط لغوي، في ظل العوملة والتطّور، وتداخل الهويات والل

 األرض.

ونستنتج مما سبق عرضه في الفصل األول؛ أن دولة قطر قد أدركت مدى الحاجة إلى وجود سياسة لغوية يتبعها 

يذ، فبدأت بالخطوات األولى نحو التعريب، فلم تأُل جهًدا في سّن القوانين الالزمة في جميع املجاالت. وآخر التخطيط اللغوي والتنف

من قوانين صارمة تفرض العربية في كل القطاعات، وباألخص التي  2017وزارة االقتصاد والتجارة في عام جهودها ما صدَر عن 

ا وثيًق 
ً
 اس. ا بالتعامل مع النتكون مرتبطة ارتباط

على مفهوم "السياسة اللغوية" لنبدأ في تفنيد الجهود وقياس مدى وجودها في دولة قطر  -من جديد-وإذا أردنا أن نعّرج 

على ما تم في الفصل األول، فسنستعرضه من وجهة نظر "لويس جان كالفي" الذي يرى أنها مجمل الخيارات الواعية املتخذة  بناءً 

ر جملة من املنطلقات هي: الجماعة جال العالقات بين اللغة من م
ّ
والحياة في الوطن، فالسياسة اللغوية عنده تحتاج إلى توف

مة للوضع اللغوي اللغوية، واللغة، وخيارات مدروسة د
ّ
  (1) راسة علمية، ووجود سلطة منظ

 فلنفّصل إذن عناصر قيام السياسة اللغوية بالنسبة لدولة قطر حسبما رأينا في الفصل السابق: 

الجماعة اللغوية: هي مجموع السكان الذين يقطنون فوق أرض قطر، والبالغ عددهم حتى اآلن  ▪

 نسمة. 2,576,181

ة، واعُتمدت لغة أولى في القانون األول من دستور الدولة هي اللغة الرسمي اللغة: اللغة العربية في ▪

 ، وتليها اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة ثانية في البالد.م1972قطر منذ 

                                                           
، 2014ر، شر، جامعة بسكرة، الجزائ، بالل دربال، العدد العاالسياسة اللغوية املفهوم واآللية، مجلة املخبر: انظر (1)

 .325ص
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خيارات واسعة في قرارات التعريب،  -كما رأينا-خيارات مدروسة دراسة علمية: قّدمت الدولة  ▪

لبنود وجود اللغة األجنبية إلى جوار العربية حسب سلع، كما أتاحت في بعض اراتها جميع القطاعات والحيث شملت قرا

 الحاجة لذلك.

وجود سلطة: تقوم الحكومة الرشيدة املتمثلة بأصحاب القرار؛ بإقرار القوانين والتشريعات،  ▪

بعض  رك الشيخة موزا في إصدارالصادرة من الشيخ تميم، ومن قبله الشيخ حمد، والشيخ خليفة، وكذلك تشا

 من بعدهم دور املؤسسات واألجهزة التي لديها املؤهالت الكافية والصالحيات للقيام بذلك. القرارات، كما يأتي

ا؛ فمقومات السياسة اللغوية متوفرة في قطر.
ً
 إذ

ة املجتمع، تحتاج إلى سياسولكننا عندما نقوم برسم سياسة لغوية، فإننا نهدف من خاللها إلى حّل مشكالت شائعة في 

 تلك املشكالت في عشرة أمور، هي: (1)حدد "ميشال زكريا"تضبطها وتقّومها، وقد 

 وضع املقاييس للكتابة الصحيحة وللكالم الجيد. -1

 مالءمة اللغة كوسيلة تعبير للشعب الذي يستعملها. -2

 قدرة اللغة على أن تكون أداة اإلبداع الفكري والعلمي. -3

 .للغوية املتنوعة ضمن الدولة الواحدةالقدرة على التفاهم بين املجتمعات اعدم  -4

 اختيار لغة التعليم. -5

 ترجمة األعمال األدبية. -6

 اعتماد اللغة املناسبة للتبادل العلمي. -7

 القيود املوضوعة على االستعمال اللغوي في بعض املجتمعات. -8

 ة.التنافس بين اللهجات واالرتقاء بلهجة إلى مرتبة اللغ -9

 اللغوي. الدولة ومصلحة األفراد في املجالاملحافظة على التوازن بين مصلحة  -10

أن تتم هذه املرحلة عن طريق االختيار الصحيح للمشكالت، وقد  ال بّد ثم تأتي املرحلة التالية وهي "التخطيط اللغوي" و 

 مراحل التخطيط اللغوي كالتالي: (2)حدد أيًضا "ميشال زكريا" 

ودراسة العوامل االجتماعية والثقافية دراسة االحتياجات، من خالل معرفة املشاكل اللغوية  -1

 املسألة اللغوية.القتصادية والتربوية التي تتداخل مع والسياسية وا

 تحديد األهداف والوسائل. -2

 وضع خطة العمل وتقويمها. -3

                                                           
 .11ص، 1993دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، ، قضايا ألسنية تطبيقية، ميشال زكرياانظر:  (1)
 .13انظر: املصدر السابق، ص (2)



47 

 تنفيذ الخطط ومراقبة النتائج. -4

ريب في قطر، هي رسم سياسة لغوية بناًء على ما تقّدم، فإّن الخطوة األولى في عملية تمكين اللغة العربية وتعميم التع

 هذه العملية يجب أن تسير بالتسلسل اآلتي: فإن صحيحة، ثم متابعة التخطيط اللغوي بشكل دقيق، وعليه

 حصر املشكالت اللغوية التي تعاني منها الدولة وتحليلها:   -1

جريت حول هذا املوضوع أبحاث ُمصغرة
ُ
بجهود فردية، مثل  وقد تّمت هذه الخطوة بشكل بسيط وضعيف، حيث أ

ببحٍث مصغر حول "مشكلة أسماء  2012لدولة عام مستوى امشاركة طالبات مدرسة البيان االبتدائية في البحث العلمي على 

"دراسة لغوية تداولية حول إشكاليات وأخطاء الشوارع في دولة قطر" من ناحية لغوية. ومشاركة أحد باحثي جامعة قطر بإعداد 

رحلة اإلعدادية بعنوان ، وتقرير بحثي لطالب من املدولة حول العالم 45 يفوالذي ُوّزع  ن الكريم إلى اإلنجليزية"ترجمة معاني القرآ

شر ملخص نتائجه في مجلة  تأثير اللغة اإلنجليزية على تعلم مادة العلوم عند طالب الصف التاسع في مدرسة الرازي املستقلة "
ُ
" ن

رى وال تؤخذ بعين االعتبار من تك وقد"دربيل" االجتماعية القطرية،
ُ
الجهات ون هناك أبحاث جامعية ومدرسية وجهود أخرى ال ت

 املسؤولة.
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 رصد الظواهر اللغوية واآلثار املترتبة عليها: -2

جر أبحاث جدية حول هذا املوضوع في دولة قطر، ترصد الظواهر اللغوية وأثرها على املجتمع، سوى بعض  
ُ
لم ت

" للدكتور عبد السالم املسّدي، والصادر عن املركز العربي لألبحاث هوية العربية واألمن اللغوي الن مثل كتاب "املنشورات العامة م

صطلح" وهو يم والترجمة واملإشكاليات التعل-يكتاب "اللغة والهوية في الوطن العربودراسة السياسات، كما صدر عن املركز نفسه 

 . 2012ده املركز في سنة محصلة "مؤتمر اللغة والهوية في الوطن العربي" الذي عق

 تحديد األهداف والوسائل: -3

ها، فمن املشكالت التي 
ّ
وهذه النقطة شديدة االتصال بجزئية تحديد املشكالت التي تحتاج إلى رسم سياسة لغوية لحل

 رج ما تستهدفه دولة قطر وهي:حددها ميشال زكريا، نستخ

وهذا ما يدور حوله أغلب قرارات التعريب، من وضع املقاييس للكتابة الصحيحة وللكالم الجيد: .أ

حيث تنظيم مقاييس الكتابة في شتى املجاالت التي ستدخلها اللغة العربية، باإلضافة إلى القنوات اإلعالمية التي تعتمد 

 على لغة املذيعين.

دارس مرحلة دخول اللغة اإلنجليزية وفرض هيمنتها على املناهج في املتعليم: رأينا اختيار لغة ال.ب

 
َ
 أساسية. تعليٍم  املستقلة وجامعة قطر، ثم محاولة إعادة العربية إلى عرشها لغة

دار جامعة حمد بن ترجمة األعمال األدبية: وفي هذا املجال لم نَر ذلك االهتمام الواسع، ما عدا .ج

 لبة والباحثين في قطر.ي تقوم بترجمة بعض الكتب املحدودة في فترات متقطعة، بصورة غير كافية للطالت، و خليفة للنشر

 اعتماد اللغة املناسبة للتبادل العلمي..د

 التنافس بين اللهجات واالرتقاء بلهجة إلى مرتبة اللغة. .ه

ا؛ ما ُرصد خالل املبحث األول من قوانين، واملبحث الثاني من جهود؛ ُيع
ً
طينا مؤشًرا جيًدا على اتجاه الدولة نحو إذ

كرت جهودها تشترك في هدف: )جعل العربية لغة أساسية، وتعزيزها في  اتتطبيق سياسة لغوية، فجميع املؤسس
ُ
والجهات التي ذ

تلقين عن طريقها، كاملدارس واإلعالم وغيرها(، ولكنها تختلف في مقدار الجهود املبذولة، وهذا ما سنبحثه
ُ
في الفصل الثاني  نفوس امل

رض من قوانين. حين ننتقل إلى مرحلة مراقبة الدقة في التطبيق ومدى التزام
ُ
 هذه الجهات بما ف

ا لغوًيا، 
ً
وخالصة القول: أرى أن هذه القوانين وحدها، ال تكفي بهذا الشكل لنقول إن قطر تتبع سياسة لغوية وتخطيط

ي: هناك ش يء من االرتباك في هذه املسيرة، وجهود مشتتة، وفي الوقت هة نظر ومن وج األولى في ذلك. خطواتها تخطو فهي مازالت

ه أنا ال أنفي وجود خطوات حقيقية نحو رسم السياسة اللغوية، إال أن هذه الخطوة الكبيرة ينقصها الضبط الدقيق، والدراسة ذات

هذه القرارات ومدى أهمية االلتزام بها  املفّصلة، وتحديد أهداف واضحة تجاه املوضوع، وتوعية شاملة للشعب حول أهمية

تخذ في التي والخطوات القرارات بأهمية الشعب توعية يتم أن: اللغوية السياسة نجاح وفائدته؛ ألن من عوامل
ُ
 السياسة مجال ت

 لها.شف أو اللغوية السياسات نجاح في جًدا مهم عامل فُهم ويلتزموا بتنفيذها، الدولة مع الناس يتعاون  اللغوية؛ حتى

https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
https://bookstore.dohainstitute.org/p-404.aspx
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تخطيط منظم سابق، ودون اتباع منهج وخطوات متسلسلة لتحقيق الهدف، فنحن قد قفزنا إلى تطبيٍق عشوائي دون 

ولكن بقي لنا أن نتحقق من مدى االلتزام بالتعريب والقرارات املفروضة تجاهه، وهذا محور فصلنا القادم.
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 الثاني:الفصل 

اقع التعريب في مجالي التعليم واإلعال   مو

 

 طئة:و ت

الفكرية التي يتم من خاللها زرع األفكار وتثبيت الصور الذهنية في عقول الناس، والتي يضّم هذا الفصل أهم املجاالت 

 لها من التأثير ما يفوق التخّيل، ونعني بذلك مجالي: التعليم واإلعالم.

 ُحب ا
ّ
 للغة العربية في نفوس األطفال الذينفوسيلتا التعليم واإلعالم، من أقوى الوسائل التي نستطيع من خاللها بث

سيكبرون ويصبحون أساس املجتمع، ومن خاللهما يقع على عاتقنا مسؤولية إحالل اللغة العربية بتقريبها من التالميذ وتنشئتهم 

م، وجعل العربية سهلة ميّسرة
ّ
والُبعد بها عن  على حّبها والتعلق بها منذ مراحلهم األولى؛ ألن الرغبة أو الحب مؤثر مهم في التعل

ن ُسبل ذلك: محاولة صياغة املادة العلمية للتالميذ، وتقديم املادة اإلعالمية للمجتمع بمختلف أصنافه وحتى التكلف والجفاف. وم

ا املادة الترفيهية، بلغة فصحى جميلة وُمحببة. من خالل تفعيل التعامل بالعربية في مجاالت الحياة املختلفة وتوسيع استعمالها، وكذ

واألطفال، وتعليمهم التفكير املنظم بلغتهم األم، وذلك من خالل التركيز على االهتمام بمحورّي تنمية املهارات اللغوية للتالميذ 

)التعليم واإلعالم( ألنهما أقرب املجاالت حالًيا من أغلب طبقات املجتمع وفئاته. وذلك ابتداًء من الروضة إلى املدرسة، وال ننس ى 

التعليم؛ فال بّد من االجتهاد في وضع منهج مالئم للتربية والتعليم والتكوين يتماش ى مع  لألسرة أيًضا. وبالنسبة إلى مجال الدور األهّم 

مستجدات العصر، والنظر في وضع مدرس ّي التعليم والتكوين ومتلقيه، بتحسين كفاءاتهم اللغوية واملعرفية على الدوام بما يتماش ى 

م املختلفة التي ال يخلو منها بيت، وصار تأثيرها يوازي تأثير األسرة وكذلك الحال مع وسائل اإلعال  (1)اصل،مع التطور املعرفي الح

واملدرسة. لذا كان ال بّد من العناية بواقع اللغة العربية في هذين املجالين، وهذا ما سندرسه بتوّسع في املحورين القادمين من هذا 

 الفصل.

 

  

                                                           
اقع والتحدياتباديس لهويمل،  :انظر (1)  اللغة العربية في عصر العوملة والعلمانية الو

َ
مائة عام  اللسانيات:خبر، ، )ندوة امل

 .14من املمارسات(، ص
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 املبحث األول 

 عليممجال الت

درك أّن قضية التعريب ليست مجرد تأليف "قبل الولوج في الحديث عن التعليم ومجاالت التعريب فيه، 
ُ
علينا أن ن

ر؟ وبأي لغة؟ وقبل تحديد أداة التفكير يجب معرفة الذات من 
ّ
وترجمة. أو بحٍث عن أصل كلمة، بل هي قضية تفكير، كيف نفك

ـر ع تجد لنفسها مكاًنا بين األمم، وهذا يتم  حتى ؛غة تتماش ى مع تقّدم األمة الحضاري والفكري نه بلنحن؟ فالفكر غالًبا ال بد أن ُيعبَّ

إذا استطعنا أن نحدد ألنفسنا منهًجا فكرًيا بعيًدا عن التدخالت الخارجية، فالثقافة والفكر العربي واإلسالمي املتجذر منذ أكثر 

ي خاص بنا، بعيًدا عن االستعمار وتبعاته، من خالل إيجاد لغة علمية ج فكر من أربعة عشر قرًنا من الزمن، قادٌر على خلق منه

قوية تربط املاض ي بالحاضر وتدفعنا إلى األمام، فاللغة ترتبط بالتفكير والتفكير هو األساس للنهضة والتقّدم والحضارة، وكالهما 

رت ب فأي أّمةمرتبط بالتعليم وأدواته التي تستخدم في املدارس. 
ّ
وعّبرت عن ذلك بلغة أخرى فسوف تزداد الهّوة ويظل  عقلهاإذا فك

رت بعقلها العربي وعبّ فهي األمة العربية وهذا ينطبق أيًضا على التفكير سطحًيا، 
ّ
ت عن هذا الفكر باللغة األجنبية فسيحصل ر إذا فك

من تفكير تعبر  ال بّد وحدها تكفي. ف اللغةالتشتت وعدم التوازن؛ ألن اللغة وعاء لألفكار واألحاسيس، فال التفكير وحده يكفي وال 

م التي نبثها لطالبنااألمةعنه لغة تنتمي إلى 
ّ
ولذلك كان االهتمام بمحور التعليم في مقدمة  (1)."، وهذا التفكير ينبع من معطيات التعل

 املحاور التي يبحثها موضوع التعريب، بدًءا من التعليم األساس ي إلى الجامعي.

والتي تتحدد مهامها ودورها كما ورد في  ليم العالي، مهام ومسؤولية التعليم في دولة قطر،عليم والتعوزارة الت ىوتتول

 (:1مكرر ) 18القرار األميري، في املادة 

تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، واالرتقاء بمستوى التعليم 

ات الدولة من املوارد والكفاءات البشرية املتميزة في مختلف املجاالت، وتحديد مراحل التعليم بية احتياجما يكفل تلوتطويره ب

وإعداد املناهج الدراسية ونظم االمتحانات، وترخيص املدارس ومؤسسات التعليم العالي واإلشراف عليها، وإيفاد البعثات العلمية 

 (2)د التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية"ف على معاهم، واإلشراواإلشراف على املبتعثين ورعايته

م، وإعداد املناهج، ونظم االمتحانات، واإلشراف على 
ّ
ا فهي املسؤول األول عن االرتقاء بمستوى التعليم وتطوير املتعل

ً
إذ

 ب.موضوعنا التعرياملدارس ومعاهد التعليم الحكومية. وهذه هي األمور التي تمس 

 وينقسم هذا املطلب من حيث دراسة النماذج التطبيقية للتعريب، إلى:

 نماذج من التعليم األساس ي في املدارس القطرية. -

 نماذج من التعليم العالي في جامعة قطر. -

                                                           
.  تعريب التعليم الجامعي وأهم املشاكل التي تواجهه، عبد الرؤوف خـريوشانظر:  (1)

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118 
 .الوزاراتبتعيين اختصاصات  1420( لسنة 16قرار أميري رقم ) (2)

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
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-  
ً

 التعليم األساس ي )املدارس(:  -أوال

نين سائرة على نظام املدارس كما أسلفنا الذكر في الفصل السابق، قضت املدارس التابعة للحكومة القطرية س

لغيت معه مادة "اإلنجليزية املستقلة، والتي كان من خطتها تدريس املناهج ا
ُ
لغي هذا القرار، وأ

ُ
لعلمية باللغة اإلنجليزية كاملة، ثم أ

عنى بتدريس 
ُ
اكتفت بذكر املصطلحات اإلنجليزية املتعلقة بمناهج الرياضيات والعلوم، لكن الكتب اآلن العلمية" التي كانت ت

ا أنموذجان من كتابّي "العلوم" مفيهف ،(2( و)1) رقم الصورتين املصطلحات العلمية إلى جانب العربية في كل درس، كما هو موضح في

مع كل درس املفردات الجديدة التي ستدخل  فيهماُيذكر  كيف( 2الصورة رقم )في ونالحظ . للصفين السادس والسابع و"الرياضيات"

 .ربية إلى جانب مصطلحها باللغة اإلنجليزيةالدرس، بالع

وما زالت أرقام الوحدات الرئيسة وتقسيماتها الفرعية تكتب باألرقام والحروف األجنبية، وال نجد العربية في سياق 

 (.3لوحدة بالحروف، مثل )الوحدة الثالثة(، كما هو موضح في الصورة رقم )التسمية، ولو على سبيل تسمية ا

ُيذكر فيها األرقام أو كلمة "متر" أو اإلشارة إليه بالرمز "م"، جميع هذه ملسائل الحياتية التي الرياضيات ا ونجد في مادة

ذكر باللغة اإلنجليزية كما نرى في 
ُ
 (.4رقم )الصورة اإلشارات مازالت ت

 

 

 

 

 

 .6012لصف السابع، والعلوم، ا الرياضياتكتابي  املصطلحات باللغتين، في - (1الصورة رقم )
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 .6201لصف السابع، ، اكتاب العلوم املفردات الجديدة باللغتين، في -(2الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 .2016أرقام الوحدات في كتاب العلوم، الصف السابع،  –( 3) الصورة رقم
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 .5201 الصف السادس، كتاب الرياضيات،من تمارين  -(4الصورة رقم )

 

في تقاويم األسئلة املتعلقة بكل درس، ووجدُت أن الكتاب ُيلزم الطالب باملصطلحات  أما في مادة العلوم، فقد نظرُت 

 دون العربية، وُيدرج ذلك ضمن األسئلة، وتتضمنها أسئلة االمتحان أيًضا. 
ً
 (.5): كما هو موضح في الصورة رقماألجنبية مفردة

 

 

  .5012، السادس، الصف كتاب العلوممن أسئلة تقويم  -(5الصورة رقم )
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 تعقيب: 

، أّن تأصيل اللغة ال يقتصر على 1973لقد كان من املبادئ التي أقّرها مؤتمر التعريب الثاني الذي ُعقد في الجزائر عام 

األخذ بها في مرحلة دون مرحلة، وإنما يجب أن يمازج مراحل التعليم كلها منذ بدايتها، حتى يتيسر ألبناء هذه اللغة أن يعايشوها 

على ما عرضناه من قرار تعريب التعليم الجامعي في قطر في  ، وبناءً (1)بعد ذلك على التصرف بها وتطويرهالة تساعد عايشة كامم

طالب أيًضا باملحافظة على العربية فيه، واالهتمام بقضية التعريب لنا أن نقف هنا عند التعليم األساس ي، لنُ  الفصل السابق، يحّق 

 عربية،  أن هناك شبه إجماع على ثالثة أمور تخص العربية والعلم:ين للتعليم بالذكر بعض املؤيدوقد  ه،التي تخصّ 

أن العربية قادرة على استيعاب العلوم، وأنه ال يمكن ألي مجتمع أن ينهض، ويتحضر إال من خالل  .1

 لغته، ومن ثم لن ينهض العرب إال بواسطة لغتهم العربية.

ى إلى مستوى معرفة أهلها أنفسهم، فهــم نجليزية ال ترقلعلوم للغة اإل أن معرفة أكثر املشتغلين با .2

 ا على ضعف.يستخدمون لغة ال يحسنونها، ويهملون لغتهم التي يمكن أن يحققوا بها مستوى أداء أفضل، فيزدادون ضعًف 

أن مستوى استيعاب الطالب في الكليات العلمية ملا يتلقونه باإلنجليزية ضعيف، وهو أضعف  .3

 (2)بية على أيدي أساتذة يحسنونها.ا موادهم بالعر ا مما لو تلقو قطعً 

ما زالت توغل في االغتراب، ومازال ضعف التحصيل لدى الطالب فإنها  ؛مدارس قطر، وحسبما تم مالحظتهمناهج وفي 

 لدراسية.طبع بمناهجهم ايشهد عليه املخرجات التي نراها عقب انتهاء كل مرحلة من املراحل الدراسية، حيث يكونون متأثرين بال

ونحن لسنا ضّد تعليم اللغات األجنبية، ولكن ينبغي أن يكون هناك توازن بينها وبين العربية، ال أن تسود وتتقّدم على 

؛ مثل الع
ً

ستبدل اإلنجليزية بها في مواضع قد تّمت الدراسة فيها بالعربية أصال
ُ
لوم العربية، وال تكون فرًضا والعربية ُسّنـة !، وال ت

في هذه  ال بّد قويمية واالختبارات، أو على األقل في املراحل التي يتم فيها تأسيس الطالب باللغة العربية، فوأسئلتهما الت والرياضيات

م القواعد 
ّ
املراحل األولية، أن تتهيأ لهم كل املجاالت والفرص الكتساب أكبر قدر من هذه اللغة، من حيث الثروة اللغوية وتعل

بشكل صحيح وعميق، وفق مناهج ُمعّدة إعداًدا جيًدا تحت إشراف متخصصين وفي قوالب صحيحة،  النحوية واألدب واإلمالء

هي "عدم إدخال لغة أجنبية في املراحل األولى، مما يدفع بالطالب إلى التفكير بلغة واحدة يتكلمها  ولعل إحدى الخطوات املهمة

، والتكامل أيًضا بين املواد أمٌر ضروري يدعم رسالة  (3)تفكير والنطق"ويفكر بها دون أن يتشتت فكره مع لغة أخرى مالزمة له في ال

تستوفي كل متطلبات العلم  -من خالل التعريب  –يجد الطالب أن لغته العربية التعريب وتعزيز ُحب اللغة في النفوس، فحين 

اللغة وقدرتها على التعبير عن شعوره وعن  وتكفي أغلب املصطلحات الالزمة  في جميع املواد حتى العلمية منها، سيشعر بغنى هذه

                                                           
 مجلة اللسان العربي، د.ت.، التعريب من خالل تجربة مكتب تنسيق التعريبإسلمو ولد سيدي أحمد، انظر:  (1)

 . www.voiceofarabic.net/ar/node/http//:2109  األمة دليل سيادةالتعليم باللغة الوطنية انظر: شاكر عبد الرحيم،  (2)
: تعريب التعليم الجامعي وأهم املشاكل التي تواجهه، عبد الرؤوف خـريوش (3)

2118http://www.voiceofarabic.net/ar/node/ . 

 

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2109
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2109
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
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نرمي إليه من عملية التعريب، وهذا  ولسانه العربي. وهذا ماأفكاره فيزداد تمسكه بها. وبالتالي يزداد شعوره بقوميته ويعتّز بهويته 

 هو دور محور التعليم فيها.

ستطيع ألكبيرة التي حصلت في اآلونة األخيرة، و فاملناهج املدرسية تحتاج إلى إعادة تنقيح ومراجعة، نظًرا للتغييرات ا

 حصر عقبات تعريب التعليم األساس ي ومشكالته فيما يأتي:

 ة اللغة العربية.ضعف منهج ماد -1

 ثنائية اللغة في املواد العلمية ومواد الحاسوب. -2

 عدم االهتمام بنصاب مواد اللغة العربية. -3

 ضعف مستوى معلم اللغة العربية. -4

ها، وهذه بعض التوصيات واملقترحات ى مبادرة عملية ملوجميعها تحتاج إل
ّ
واجهة خطر كل منها، والعمل على حل

 التي أراها تسهم في تعديل وضع اللغة العربية وتقويمها في مدارس قطر: 

إضافة جزء جديد في املنهج الدراس ي، ُيعنى فقط بالثروة اللغوية في اللغة العربية، دون ارتباطه  -1

ويطّور مفردات اللغة العربية في عقول الطلبة، حتى يتكّون في ذهن الطالب قدٌر جيٌد القراءة، ُيعزز  بمحور الكتابة أو

وبقدرته على التعبير عن مشاعره وأفكاره بشكل أكبر من خالل هذه املفردات  من املصطلحات التي يشعر فيها بثراء اللغة

مها بشكل خاص وموّج  ،الجديدة
ّ
 على تكوين جمل  بح الطالب قادًراه بشكل أكبر، ويصه. فتثبت في ذهنالتي يتعل

ً
فعال

، سواء أستخدمها في مواده العلمية أم في غيرها من املجاالت، فنحن فصيحة والتعبير عما يريد بكلمات عربيةسليمة، 

ات أجنبية ال هم وأفكارهم بكلمنرى اآلن الكثير من الطالب والطالبات في مراحلهم الدراسية املختلفة يعّبرون عن حاجات

 بالعربية؛ فدراستهم باللغة اإلنجليزية والتركيز عليها وتكثيف نصابها من الحصص،يجد
ً

وإدخالها ضمن  ون لها بديال

املواد العلمية أيًضا؛ ُيفاقم املشكلة ويجعل الكلمات األجنبية حاضرة وسهلة الوصول في أذهان الطلبة أكثر من املفردات 

صبح هذا ديدنهم الدائم في استخدام الكلمات، وقد صادفُت هذه املشكلة ر بشكٍل أسرع ويُ يلتقطونها للتعبيالعربية ف

باستخدام كلمات أجنبية ولكن ها أفكار عن الطالبة  تعّبرشخصًيا في مواضيع التعبير اإلنشائي لدى الطالبات، حيث 

 عريب لدينا.لى سير عملية التمكتوبة بحروف عربية، وهذا يجعل اللغة في خطر أكثر ويؤثر ع

م، بل تركها مجرد إضافة علمية  -2
ّ
عدم جعل املصطلحات اإلنجليزية في املواد العلمية إجبارية التعل

في  مادتي العلوم  دون املحاسبة على فهمها وحفظها وإدراجها ضمن االمتحانات، وقد حضرُت شخصًيا حصًصا

علم ُمط
ُ
الب بإفرادِّ جزء من الحصةِّ لتدريس املصطلحات العربية والرياضيات، شعرُت فيها بالتشتت في أثناء الشرح، فامل

وعليه التأكد بأن كل مصطلح قد وصل ألذهان الطلبة باللغتين وبأنه قد تم استيعابه واستيعاب وما يقابلها باإلنجليزية، 

داخلها اللغة األجنبية، فالحصمعناه، ومن ثم يشرعُ 
ُ
ة الدراسية في العلوم  في الشرح األساس ي للمادة العلمية، التي أيًضا ت

في قلة التركيز لدى الطلبة وعدم وصول املعلومة بشكل والرياضيات خليط من العربية واألجنبية، وهذا التشتت يسهم 

 وما نالحظه في السنوات األخيرة أسرع وبالتالي ظهور مخرجات سيئة لدينا في جميع املواد ال
ً

علمية، وهذا ما نعانيه فعال



57 

وحبذا لو كانت لغتنا األّم -التركيز على الشرح بلغة واحدة  زيادة نسبة الرسوب لديهم، بينما إذا تّم في معدالت الطلبة و 

ات التي ترمي لها فسيكون مستوى الفهم والتحصيل أكبر وأسرع في أذهان الطالب، وسيتحقق الهدف وتتحقق املخرج –

 الوزارة واملدارس.

 تقييم أدائه.عمل اختبارات دورية ملعلم اللغة العربية، و  -3

ألفكار املعلمين واملعلمات ومن لديهم ممارسات ممتازة في الشرح وتحبيب اللغة  فرصة أكبرإعطاء  -4

مل على تنقيحها وضبطها، وإعداد ، والعوتجاربهم الناجحة في هذا املجال خبراتهم جمع، وذلك من خالل الطلبةإلى نفوس 

واملعلمات، بحيث يجد املعلم في جميع املراحل ما يسّهل عليه شرح دليل عملي خاص بالوزارة يوزع على جميع املعلمين 

بية بطرق واستراتيجيات فاعلة ومميزة تغرس ُحب اللغة في نفوس الطالب، وهذه الخطوة الشّك ستعزز دروس اللغة العر 

 وير التعليمي في قطر.في املدارس، وستمّهد إلى دخوله أكثر فأكثر في املناهج واملراحل القادمة من التطعملية التعريب 
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 التعليم العالي )جامعة قطر(: - ثانًيا

 في بعض الدول العربية األخرى، وسنذكر عن كل بلد نبذة بسيطة 
ً

إّن تعريب التعليم العالي، من التجارب الواقعة فعال

قطر أيًضا، وباألخص مع ما تمتلكه من تجربتها في تعريب التعليم العالي، لنثبت أن هذه التجربة واقعية وقابلة للتحقق في جامعة في 

 اء بها إلى مصاف الجامعات العربية.مقومات بشرية ومادية، قادرة على النهضة بها واالرتق

و تعريب األلفاظ، وإنما نعني بالتعريب الجامعي، استخدام ونحن ال نعني بالتعريب هنا فقط تغيير األلفاظ األجنبية أ

ت اللغة األساسية السائدة، واعتمادها في تأليف الكتب الجامعية والبحوث العلمية واملحاضرا العربية في شتى املجاالت وجعلها

لنا من الجمع بين الترجمة القائمة على نقل املعارف إلى لغتنا،  ال بّد والدروس التي تلقى في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، و 

عنى بتعريب التعليم الجامعي؛ ألنه هو الذي سيحّول هذا التعليم من والتعريب القائم على التأليف والتأصيل واإلبداع، وي
ُ
نبغي أن ن

واالستقالل، ووسيلة للتعبير عن شخصية أّمتنا، لتحرر ا أحد طرق التعريب و ج واإلبداع، مرحلة النقل والتقليد إلى مرحلة اإلنتا

قيدتها وتاريخها وأصالتها، وال يتحقق هذا لنا ة من تصوراتها املستندة إلى عفأبرز ما يميز األمة ويحّدد شخصيتها: مواقفها املستمّد 

 .(1)حين نلجأ إلى ألفاظ غير ألفاظ لغتنا، وحين نعّبر بأساليب ليست من أساليبها

 
َ
 ولقد خ

َ
الدول العربية أولى خطواتها في مجال تعريب التعليم العالي بكل مقّوماته من تأليف وإبداع وإنتاج فكري ت ط

عربّي أصيل، فكانت مصر هي أول َمن سّن هذه السّنة الحسنة، فقد بدأت فيها كلية الطب باللغة العربية بالتزامن مع وجود جامعة 

رجم خالل ذلك ، والتي كانت منذ زمن محمد علي باشا ومن قبله، ع املواداألزهر وطالبها الذين درسوا العربية في جمي
ُ
لف وت

ُ
وقد أ

عن أمثالها في  هي كتب ممتازة ال تقّل .تاًبا، وكانت كلها كتًبا جيدة، قال عنها الدكتور أحمد شوكت الشطي "..حوالي ستة وثمانين ك

. واشتملت هذه الكتب على آالف املصطلحات (2)وبراعة في اإليضاح"ذلك الحين من كتب الغرب، جودة في الطبع وحسًنا في التعبير 

الكثير من مصطلحات الطب العربي اإلسالمي، ووضعوا العديد من املصطلحات العربية  العربية التراثية األصيلة، فأحيوا بذلك

لها. واسُتحدثت خالل هذه الفترة بعض الجديدة، وعرّبوا الكثير من املصطلحات التي لم يهتدوا إلى إيجاد مقابالت عربية مناسبة 

هذه في وضع العديد من مصطلحات املعجم الطبي املوحد املعجمات الطبية والعلمية، واستعملت مصطلحاتها التراثية األصيلة 

 الحديث. 

يات التمريض والصيدلة والبيطرة والوالدة، وبعض املدارس العلمية واألدبية واإلنسانية األخرى،
ّ
سست كل

ُ
واستمر  كما أ

باللغة العربية، إلى أن احتل اإلنجليز التعليم فيها كلها بالعربية، بكل كفاءة واقتدار. واكتملت كل الكتب العلمية الضرورية للتعليم 

 .(3) ا إلى اللغة األجنبية، حتى تحول كل التعليم تدريجيً 1887ليزية عام ج، وفرضوا تحويل لغة التعليم إلى اإلن1882مصر عام 

لعربية الجدير بالذكر هنا بعض نتائج التعليم بالعربية آنذاك، كونها نقطة تسترعي اهتمام املعارضين للتعليم باومن  

أو املتذبذبين تجاهها، وهي تحّسن الوضع الصحي في البلد، وبناء كوادر طبية ممتازة، وتطور الخدمات واملمارسات الطبية، نتيجة 

                                                           
 .80-74ص، 1998، بيروت ، الطبعة الرابعة، دار النفائس،والبحثالتعليم العالي اللغة العربية في مازن املبارك، : انظر (1)
 ./2120http://www.voiceofarabic.net/ar/node ،تعريب العلوم وعلوم الطبالتجربة العربية في  ،صـادق الهاللي (2)

 سابق.انظر: املصدر ال (3)

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120
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، من تدريب بعض تمكن الخريجين من التحدث عن األمور 
ً

الصحية بالعربية مع مواطنيهم، فاختلطوا بمجتمعهم، وتمكنوا، مثال

ت اإلصابات بهذا املرض الخطير الفئات املناسبة على 
ّ
تطعيم األطفال، وغيرهم، ضد الجدري، وجعلوا هذا التطعيم إجبارًيا، فقل

 ب
ً
ين لغة العلم والتواصل مع املرض ى. وكانوا أقدر على إيصال لدرجة كبيرة. وهذا كله نتج عن التعليم بالعربية، فلم يجدوا هوة

 .(1) أفكارهم وعلمهم للشعب كله

الكلية السورية اإلنجيلية )البروتستانتية(، والتي أصبحت فيما بعد الجامعة  1866فتتحت في بيروت عام وفي لبنان، ا

التي  1882علوم الطب(، ثم جامعة القديس يوسف في بيروت عام األمريكية في بيروت، وراحت تعلم كل علومها بالعربية )بما فيها 

مت أيًضا بالعربية.
ّ
 عل

في  وتنامت، فترة طويلة، وأثبتت كفاءتها العالية في تعليم الطب، وكانت نتائجها مشجعة ةواستمرت الدراسة بالعربي

حتى إن اللغة العربية أصبحت آنذاك لغة كل  أثناء تلك الفترة، الدعوة للتعريب الشامل في كل العلوم والدراسات الجامعية،

على ذلك الوضع الجامعي وعّبر  1930اطلع مستعرب فرنس ي في سنة  وقدمع اإلدارة التركية الحاكمة املتشددة، و املعامالت اإلدارية 

: "أما في بيروت بالذات التي غادرتها السنة املاضية، كانت محاولة تدريس الرياضيا
ً

ت أو الفيزياء بالعربية بمثابة عن انطباعاته قائال

تيحت لي
ُ
الفرصة بامتحان بعض املترشحين في مادة الفلسفة،  التفكهة اللطيفة وفي السنة التالية ولقناعتي بعدم تصديقي األمر، أ

"
ً

  (2)فلم يعد ممكًنا التمادي على اعتبار مثل هذا التدريس أمًرا مستحيال

 .(3) في معظم التخصصات اإلنجليزيةتحّول بعد ذلك إلى لكّن األمر 

ائل جهوًدا جبارة في تأليف الكتب الطبية اد األو ، فبذل الرّو 1919أما في سوريا فقد بدأ التعليم الطبي باللغة العربية عام 

األطباء العرب قرارات . وأصدر مؤتمر اتحاد املناسبة، وإيجاد املصطلحات الطبية وتطورها، وتأليف املعجمات الطبية والعلمية

وائل بتوحيد مصطلحات الطب فاشتركت سوريا ومصر في جهود موّحدة لذلك، حتى صدر املعجم الطبي املوّحد في أ 1938عام 

كما فرضوا العربية في كل الكليات العلمية واإلنسانية األخرى في الجامعات السورية كلها، وتطور مستوى التعليم ، (4) السبعينات

ة جًدا، حتى وصل إنجاز األطباء املتخرجين من كلياتهم الطبية درجة تفوق مستوى خريجي بعض الجامعات التي تعلم لدرجة جيد

 زية في بعض البلدان العربية األخرى.ها باللغة اإلنجليطبّ 

د الطالب ، في الجامعات واملعاهد العلمية، وفي كلية العلوم التي تع1990وابتدأ التعليم بالعربية في السودان عام 

 للدخول بعد عام واحد إلى كليات الطب والصيدلة وطب األسنان والصحة والعلوم البيطرية والزراعة. كما بدأ التدريس بالعربية

                                                           
، تعريب العلوم وعلوم الطبالتجربة العربية في صـادق الهاللي، انظر:  (1)

2120http://www.voiceofarabic.net/ar/node/. 
 .17، ص1984بيروت،  ربية،مركز دراسات الوحدة الع العربي،التعريب وتنسيقه في الوطن محمد املنجي الصيادي،  (2)
 الطب.التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم انظر:  (3)
 .72ص اللغة العربية في التعليم العالي والبحثانظر:  (4)

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120


60 

ة في كلية العلوم الرياضية التي تعد الطالب للدخول لكلية الهندسة. أما التعليم في الكليات األدبية والقانونية واإلنسانية واالجتماعي

 اعية، فما زال بالعربية. ويستمر التعليم العلمي بالعربية بكل كفاءة ونشاط، حتى إنه شمل معظم الفروع واالختصاصات. والزر 

َجَرت بعض الجهود واملحاوالت لتعريب بعض العلوم، مثل إنشاء مركز التعريب التقني لكلية الهندسة وفي السعودية 

لوم الهندسية. وقام هذا املركز بتنفيذ بعض املخططات العلمية لترجمة العديد من بجامعة امللك عبد العزيز في جدة، لتعريب الع

 (1). والتأليف في ذلك يةالكتب الهندسية األساسية ومعجمات املصطلحات الهندس

وقد قام كل من رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني وفارس الشدياق ومحمد عبده وناصيف اليازجي وجورجي زيدان، 

 (2)ّدة لتكييف العربية وابتكار املصطلحات املولدة في زمانهم بمحاوالت جا

ا؛ فإّن جهوًدا عظيمة وجاّدة قد قامت بها كثيٌر من البلدان الع 
ً
ربية، في مجال تعريب التعليم العالي، وذلك في إذ

التخصصات العلمية ال النظرية واإلنسانية فقط !، وهذا ُيعيد فتح باب األمل في حاضرنا لنحاول استعادة مكانة العربية في التعليم 

 الذي يحمل مسؤولية املحافظة على اللغة والهوية. العالي، بصفتنا الجيل الحديث

في ضرورة أن تكون لغة التعليم وجهودها في هذا املجال؛ فقد صدر قرار املجلس األعلى للتعليم ب وفي حديثنا عن قطر

  التخصصاتقبل الطالب مباشرة في جميع على أن يُ  نّص جامعة قطر هي العربية، وقد 
ُ
تباًرا من الفصل س باللغة العربية اعدرّ التي ت

، كما ألزم القرار اإلدارةو لشؤون الدولية واإلعالم واالقانون ت كليات: (، والتخصصات املقصودة هي تخصصا2012ربيع )الدراس ي 

 . (3) اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك الجامعة باتخاذ

ب الرسمية داخل جامعة قطر ، تعميمه بضرورة أن تكون لغة الخطا2016وقد تال ذلك إصدار مدير جامعة قطر عام 

 .(4)جتماعات أو محاضر اجتماعات هي اللغة العربية سواء كانت مراسالت أو ا

عدة نواٍح تم من تطبيقية لتقويم االلتزام بقرارات التعريب في جامعة قطر سنعرض نماذج من البحث في هذا الجزء و

صفحة النظام وموقع الجامعة والكليات، و  ،الصادر من الجامعةاإللكتروني املجاالت التالية: البريد  تقسيمها ألغراض الرصد إلى

 ، وأسماء املباني، وخارطة الجامعة واللوحات اإلرشادية للطرق، وتعريب املناهج.MyBanner، ونظام البانر " BlackBoardليمي "التع

 البريد اإللكتروني الصادر من الجامعة: -1

رسل من 
ُ
خالل مالحظة رسائل البريد االلكتروني الصادرة من جامعة قطر، نجد أّن كثيًرا من الرسائل مازالت ت

 بإرفاق نسخة من العربية مع الرسالة.بال
ً

 لغة اإلنجليزية، دون وجود نسخة بالعربية، كما توجد بعض األقسام التي تلتزم فعال

زُت على رصد رسائل بعض األقسام التي ت
ّ
 صلنا منها رسائل إلكترونية باستمرار، مثل:وقد رك

                                                           
 التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب.انظر:  (1)
 .20،19صالتعريب وتنسيقه في الوطن العربي، انظر:  (2)
 :ة التعليم والتعليم العاليانظر: موقع وزار  (3)

8154http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=. 
 . 1002628story//http://www.alarab.qa جريدة العرب.انظر: موقع  (4)

http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8154
http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8154
http://www.alarab.qa/story/1002628
http://www.alarab.qa/story/1002628
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   Qu Announcementإعالنات جامعة قطر   -

  roadcastQu Bتعميمات جامعة قطر  -

  IT Services  إدارة خدمة تقنية املعلومات -

 The office of Graduate studies  مكتب الدراسات العليا -

  careerDevelopmentunit  مركز الخدمات املهنية -

رسل األول "
ُ
" هو مصدر أغلب الرسائل التي تصل إلى جميع الطلبة، وغالًبا ما تضّم منشورات   Qu Announcementامل

علق بجهات مختلفة في الجامعة مثل: الكليات عامة، األنشطة الرياضية، والبرنامج التأسيس ي، ومركز التعليم املستمر، وإدارة تت

م الطالب، ومركز التطوع والخدمة املجتمعية.التسجيل، وم
ّ
 ركز دعم تعل

دائًما ما تجيء بالعربية، وقد تأتي أحياًنا والواضح أنه متعدد املصادر في اإلرسال، إال أن الرسائل املوجهة منه إلى الطلبة 

(. فاألولى تحوي اللغتين العربية واإلنجليزية مًعا، 7( و )6باللغة العربية فقط دون وجود نسخ إنجليزية. كما نرى في الصورتين رقم )

 .قسم األنشطة الطالبيةركز التطوع والخدمة املجتمعية، أما الثانية فهي من وهي موجهة من م
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 رسالة تحوي العربية واإلنجليزية مًعا. - (6الصورة رقم )
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 رسالة من األنشطة الطالبية، مرسلة باللغة العربية فقط. – (7الصورة رقم )

 

 

 

سمى بالعربية Qu Broadcastأما املرسل الثاني " 
ُ
" فهي عبارة عن رسائل تأتي يومًيا حسب األحداث التي تحصل، وت

طلع فيها الجامعة املنتسبين إليها على األخبار السريعة التي تهمهم في نفس الي"تعميما
ُ
أ ( و  8وم. وفي الصورتين رقم )ت الجامعة"، ت

 ب( مثال لهذه الرسائل، وهو خبر عن تعيين نائب لرئيس الجامعة لشؤون الطالب، وهو ُمرسل باللغتين العربية واإلنجليزية. 8)

 

 

 

 

 رسالة من تعميمات الجامعة، النسخة العربية. –أ(  8الصورة رقم )
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 رسالة من تعميمات الجامعة، النسخة اإلنجليزية. –ب(  8الصورة رقم )

 

 

 

" وهي "إدارة خدمات تقنية املعلومات"، فتدخل ضمن رسائل تعميمات الجامعة، وهي التي  IT Servicesأما رسائل "

 (9رقم )تكنولوجية الخاصة بالطلبة والهيئة التدريسية. كما نرى في الصورة ترسل أخباًرا تتعلق باألمور التقنية وال
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 رسالة من إدارة خدمة تقنية املعلومات، وتحوي العربية واإلنجليزية. –( 9الصورة رقم )

 

 

للغة اإلنجليزية "، فإّن رسائلهم في أغلب األحيان تكون با The office of Graduate studiesأما مكتب الدراسات العليا "

 (.11( و )10النموذج في الصورتين رقم )دون إرفاق نسخة باللغة العربية، كما نشاهد 

 

 

 

 



66 

 

 

 رسائل مكتب الدراسات العليا، باللغة اإلنجليزية دون وجود نسخة عربية. –( 10الصورة رقم )
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 دون وجود نسخة عربية. رسائل مكتب الدراسات العليا، باللغة اإلنجليزية –( 11الصورة رقم )

 

 

 

 

استخدام رسالة من قسم التطوير املنهي، حول برامج "أوفيد التدريبية"، وفيها ( نجد 12في الصورة التالية رقم ) أيًضا

من مراجعتها في ظل قرار  ال بّد " للداللة على "مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم" وهذا من األخطاء التي مصطلح "أوفيد

 ، والعمل على استبدال املصطلحات العربية باالختصارات األجنبية.التعريب

 

 

 

 رسالة من البريد اإللكتروني حول برامج أوفيد.–( 12الصورة رقم )

 

 



68 

 

 

" وهو مركز الخدمات املهنية للطالب، وفي الصور التالية نماذج من careerDevelopmentunitنعّرج على رسائل "وأخيًرا 

 (.13للطلبة، وهي تعتمد العربية غالًبا، كما ف الصورة رقم ) اإللكترونية رسائله

 

 

 

 

 

 رسالة مركز الخدمات املهنية للطالب، بالعربية فقط.  –( 13الصورة رقم )

 

 

 

 موقع الجامعة والكليات: -2

يها، أو مازال تتميز جامعة قطر، بموقعها اإللكتروني الشامل لكل املعلومات التي قد يحتاجها الطالب املنتظم بالدراسة ف

ة هم بحاجة إليها قبل التسجيل أو في أثناء الدراسة، فرصة معرفة أي معلوموغيرهم قيد االلتحاق بها، حيث يتيح املوقع للطلبة 

مكن
ُ
(، إال أن بعض 41رقم ) تينصور المن تصفحها باللغتين: العربية واإلنجليزية، انظر  القارئ  وواجهة املوقع وأقسامه عاّمة، ت

-التريبة-حتى اآلن وهي كليات: )الهندسة ،قراءة املعلومات إال باإلنجليزية يمكن للمتصفحال تتوفر فيها هذه الخاصية وال  الكليات

 . (51رقم ) الصورةالعلوم الصحية(، انظر 
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 الصفحة الرئيسة ملوقع جامعة قطر وفيها نسختان بالعربية واإلنجليزية.  - (41الصورة رقم )
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 صفحة كلية التربية ال تتوفر باللغة العربية. - (51الصورة رقم )

 

 

 

وعموًما فإن تعريب واجهة املوقع الرئيسة ومعظم العناصر فيه؛ ُيعد خطوة إيجابية، إال أّن املشكلة مازالت قائمة في 

محتوياتها إال باللغة ة والتي ال تتوفر الصفحة الخاصة بالطالب، التي ننتقل إليها من أيقونة "جامعتي" فندخل إلى صفحتنا الخاص

" نجد فيها صفحة ملعلومات أساسية تهمنا مثل: بعض MyQU(، فالخانة األولى "61اإلنجليزية كما هو موضح في الصورة رقم )

 العناوين الجديدة ألحداث هامة في الجامعة، وبيانات التوقيت من التاريخ والساعة واليوم وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 " والتبويبات األساسية فيها الستخدام الطالب.MyQUصفحة "البوابة اإللكترونية " –( 61م )الصورة رق
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" وهي خاصة بالشؤون األكاديمية للطالب مثل: معلومات سنواته الدراسية واسم Myacademicثم ننتقل إلى خانة " 

التسجيل فيها وحاسبة املعدل التراكمي الفصل و  املرشد املسؤول عن متابعته، كذلك ُينتقل من خالل هذه الصفحة إلى عرض مواد

 (.71وغيرها من الخدمات األكاديمية الهامة، كما هو ظاهر لدينا في الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحة الشؤون األكاديمية الخاصة بالطالب، من تسجيل مواد واالطالع على الجدول واملرشد األكاديمي  -( 71الصورة رقم )

 ومات الهامة.املعلوغيره من 

 

 

 

 

" وفيها كل student Lifeاملتعلقة بالطالب من أمور الدفع وغيرها، وتليها " " فُتعنى بالخدمات  الجامعيةmyServicesأما "

" وهي صفحة تتحدث عن  Itimadprojectما يتعلق بالحياة الجامعية للطالب من أخبار ومسابقات وجوائز وغيرها، يليها خانة "

" وهي عبارة عن نشرة إخبارية متجددة حول الحياة داخل الحرم Life @ Quمشروع االعتماد املؤسس ي لجامعة قطر، ثم تأتي خانة "

ا عن الكتب في جامعة قطر ومتابعة حالة استعارة الكتب البحث فيه" والتي يتم Libraryالجامعي، وتأتي بعدها املكتبة باسم "

"  QU Policies & Guidelines" وفيه حديث عن جميع أمور األبحاث املتعلقة بالجامعة، ثم خانة "Researchللطالب، ثم خانة "

http://content.qu.edu.qa/portal/myqu/itimad/news/16042009e.html
http://content.qu.edu.qa/portal/myqu/itimad/news/16042009e.html
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ة وسياسات الكلية. ثم ت اإلداريوهي تتعلق بسياسات وتوجهات جامعة قطر وتحوي قائمة كاملة بالسياسات األكاديمية والسياسا

"وهي تقودنا إلى صفحة الجامعة األساسية العامة التي كنا فيها في MyTab" وهي خارطة ملحتويات املوقع. وأخيًرا " Site Mapأيقونة "

 البداية.

هو أنها للطالب؛  ما دفعني إلى تفصيل هذه التبويبات املوجودة في البوابة اإللكترونية ومحتوى كل منها مع مدى أهميته  

ليست معّربة، وال يعرف معظم الطالب املفردات املقابلة لها باللغة العربية، فيستخدمونها كما هي في اإلنجليزية، وحتى كلمة "البوابة 

ء "، رغم أّن تعريبها في املوقع جاMyQU، يستخدمها جميع الطلبة بهذا املسمى بالنطق واالستعمال اليومي: ""MyQUاإللكترونية 

ى "البوابة االلكترونية" ولكننا ال نجد ذكر هذا املسمى في واجهة الصفحة كما هو ظاهٌر لنا بالخط العريض في أعلى تحت مسم

" باإلنجليزية دون ذكر املسمى العربي، كما ال ُيفّعل استخدام هذا املصطلح بين الطلبة واألساتذة في MyQUالصفحة مصطلح "

 التواصل.

فاجأ بمصطلَحْي:األخيرة التي تقو وفي الخانة 
ُ
 دنا إلى الصفحة الرئيسة للموقع، نجد جزًءا من التعريب ولكننا ن

انظر  .يشمل نظام البالك بورد فقطفيما " ، حيث ال أثر للتعريب هنا إال BlackBoard" و "بالك بورد MyBanner"نظام بانر 

 (.18الصورة رقم )

 

 

 

 

 و "نظام البانر" بدون تعريب. مصطلحا "البالك بورد"مازال  -( 18الصورة رقم )
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 ": BlackBoardصفحة النظام التعليمي " -3

حرصت جامعة قطر على توفير املوقع أو النظام الخاص بالتفاعل بين األستاذ والطالب، حيث يتيح للطرفين متابعة 

وصور التواصل املختلفة املرتبطة  املقررات الدراسية ووضع موادها العلمية وأنشطتها، وكل ما يتعلق بالرصد األولي للدرجات

 ."ckBoardBlaهذا ما ُيسّمى بـ "و بالتعليم والتعلم، 

 
ّ
الحظ أن هذا املوقع قد توف

ُ
(، إال أن اسمه مازال 19ر باللغة العربية، بجميع أيقوناته وأقسامه، انظر الصورة )ومن امل

بل أستاذ املادة، فإنه يصل للطالب عبر  ، وأيًضا عند إضافة(21لم يدخل حيز التعريب كما نالحظ في الصورة ) أي مستند من قِّ

 (.22االلكتروني تنبيًها بذلك، لكن الرسالة تكون أيًضا باللغة اإلنجليزية كما هو موضح في الصورة رقم )البريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معّربة. Blackboardأيقونات موقع  -(19الصورة رقم )
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 معّربة، إال من االسم. ckboard Blaواجهة موقع  -(20الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 .Blackboardرسالة تنبيه بوصول محتوى جديد في  –( 21الصورة رقم )
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 : MyBannerنظام البانر  -4

وهي صفحة الخدمة الذاتية، التي يقوم من خاللها الطالب بالدخول إلى مساحته الخاصة بالتسجيل، فيغير فيها 

(، إال 22نراها في الصورة رقم )عرض جدوله الدراس ي، وغيرها من الخدمات األساسية كما كلمة السّر السم املستخدم، ويست

 أّن هذه الصفحة ال تحوي نسخة عربية، بل حتى مسماها مازال ُيتداول على ألسنة الطلبة باسم "ماي بانر" . 

 

 

 

 

 

 صفحة "نظام البانر" -( 22الصورة رقم )
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 أسماء املباني:  -5

 وتعليقها على واجهات املبنى كما نشاهد في الصورة رقمجامعة تسمية املباني بالرموز األجنبية من املالحظ في ال

اها (،هذا بخالف إطالق مسميات املباني باللغة اإلنجليزية وتداولها بين الطالب واألساتذة، دون االلتفات إلى مسّم 23)

قاعات البنات" ولكن دون ه الجامعة باالسم العربي "مبنى والذي قّدمت "GCR"بالعربية، ومثال ذلك استخدامهم لكلمة مبنى 

 Facultyوكذلك استخدامهم ملصطلح " إبراز لهذا املسمى على املبنى، ولذلك فهو ال ُيعرف بغير مصطلحه اإلنجليزي،

Building"ملبنى أعضاء هيئة التدريس، و "Gym"تعبيًرا عن الصالة الرياضية، و "Food court،أما مبنى اإلدارة  " ملبنى املطاعم

". Foundation"، وذات األمر في مبنى التأسيس ي الذي ُيسمى "Businessو دارج على األلسنة بمسمى مبنى ال "واالقتصاد فه

سمى بأحرف ورموز مختلفة، ُيطلق عليها الغالبية مسمى "
ُ
 " .corridorومبنى البنين الذي يضّم عدًدا من املمرات ت

لى سبب عدم تعريب أسماء املباني بشكٍل واضح يترسخ في الحصر، ولعل هذه الظاهرة ترجع إوهذا على سبيل الذكر ال 

 أذهان الطالب، كما هو الحال اآلن مع الرموز املتداولة واملسميات اإلنجليزية.

 

 

 

 

 

 رمز ملبنى من املباني الجامعية. - (23الصوة رقم )
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 خارطة الجامعة واللوحات اإلرشادية للطرق: -6

بّين لك موقعك حالًيا وما حولك من الطرقات واألماكن، اللوحات اإلرشادية في تكثر 
ُ
ممرات الجامعة، التي ت

(، وهي توضيح للطرقات 24وغالًبا ما تستخدم اللغة اإلنجليزية لهذه التوضيحات والشروح، ومثال ذلك الصورة رقم )

 متوف
ً
ة، ولكنها باللغة اإلنجليزية، كما رة على املوقع للمساعدفي مكتبة البنات. وكذلك نالحظ أّن خارطة الجامعة كاملة

 (.25نراها في الصورة رقم )

 

 

 

 

 خارطة إرشادية ال توجد فيها البيانات باللغة العربية. –( 24الصورة رقم )
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 خارطة جامعة قطر، باللغة اإلنجليزية فقط. –( 25الصورة رقم )

 

 

 

 

 :تعريب املناهج -7

بعض التخصصات كالقانون واإلعالم وكلية اإلدارة واالقتصاد. وحول هذا لتعريب الذي شمل مّر بنا سابًقا قرار ا

رب، وتعّرف تفاصيل التطبيق 
ُ
املوضوع كان لي لقاء مع أحد أساتذة كلية اإلدارة واالقتصاد، للحديث عن تجربة التعريب عن ق

 بشكٍل أوضح.

 2011إلى النور، حيث صدر القرار األميري في نهاية عام في البداية، يكشف لنا األستاذ بدء ظهور هذا املشروع 

 تّم إقراره والتحّرك لتنفيذه. وقد قبلت الكلية  2012لالستعداد لهذه املرحلة، وفي عام 
ً
 كاملة

ً
اللغة العربية، في برنامج  دفعة

مقررات املقدمات بالتدريج، ولم إلى جانب العربية أيًضا، لكّن القسم العربي بدأ من  رنامج اإلنجليزية مستمًراب وكان فوج

 في برنامج العربية. املستجّدينجديد للطالب  بالتحويل إلى العربية، ولكن بدأ قبوٌل  اإلنجليزيةُيسمح لطالب برنامج اللغة 

 AACSBيث إن الكلية تابعة العتماد هيئة أما عن طريقة تنفيذ قرار التعريب، فقد تّمت عبر مراحل وخطوات، ح

ا من ذلك فقد افترضت الهيئة أن تكون مخرجات برنامج اللغة العربية هي بمخرجات معيّ  التي تطالبهم
ً
نة للتعليم، وانطالق

من استخدام املراجع واملواد العلمية نفسها  ال بّد ذاتها مخرجات برنامج اللغة اإلنجليزية أيًضا، وحتى يتحقق هذا األمر كان 

دّرس في برنامج اللغة اإلنجليزية، 
ُ
حتى يحافظ البرنامج على مستواه العلمي ويأخذ الطالب نفس املادة  ،أي أن يتم تعريبهاالتي ت

 العلمية والشرائح التعليمية املرافقة للكتب.
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املية لترجمة كتبها إلى العربية، فقوبل طلبهم بالرفض من لذا قامت الكلية بالتواصل مع العديد من دور النشر الع

افقت على القيام بمهمة ترجمة هذه الكتب وتعريبها، ولكن حين وصلت الكتب إلى أيدي أغلب الدور، عدا شركة واحدة و 

مادة علمية للطلبة، األساتذة تفاجؤوا بأنها دون املستوى املطلوب، وركيكة جًدا وسيئة الترجمة، وأنها غير صالحة العتمادها 

  مما اضطرهم إلى أن يتقاسموا هذا العمل فيما بينهم،  بحيث  يأخذ كل
ّ
ن أستاذ مادة ويعيد تصحيح تعريبها وترجمتها، ليتمك

آخر من خالل الحصول على كتب عربية جاهزة،   الطالب من التعامل مع مادة علمية واضحة وصحيحة، وقد كان أمامهم حلٌ 

بة، كما ال يتوفر لم تكن قابلة للتنفيذ، فالكتب العربية تنقصها الكفاءة الالزمة التي يريدها القسم للطلإال أن هذه الخطوة 

 معها املواد املساندة  مثل: الشرائح واألسئلة واإلجابات.

 فتطبيق قرار التعريب بالنسبة للمناهج في كلية اإلدارة واالقتصاد كان فيه، عوائق وصعوبات تمثلت في:

 .الترجمة الخارجيةسوء  -1

نجليزية، وأسماء عدم توحيد املصطلحات: فاملادة التي يتم التعامل معها لها اسم واحد باإل  -2

قد ُيترجم إلى معنى "إهالك" و "استهالك"، ومثال آخر هو مصطلح فهو  " destruction"متعددة بالعربية، مثل مصطلح 

"Accounts receivable قد يترجمه البعض )باملدينين( والبعض اآلخر )بالحسابات املدينة(، والفرق في اختيار  ذي" ال

ستخدمة لها، والبيئة التعليمية لهم، فكل الترجمة املناسبة يرجع إلى ا
ُ
ختالف الخلفيات العلمية لألساتذة، والدول امل

حاول األساتذة أن يكون هناك ثبات في حيث  ؛واحد حاول استخدام املصطلح الذي اعتاد عليه. وتكمن املشكلة هنا

ل هذا تحدًيا كبيًرا 
ّ
 لهم. استخدام املصطلح نفسه من البداية إلى النهاية. وقد شك

وقد حاولوا بذل أقص ى جهودهم إلعطاء الطالب مادة علمية خالية من األخطاء ومع ذلك لم يخل األمر من وجود 

 بأول في كل فصل 
ً

دراس ي، إلى أن تمكنوا من مراجعة كل األخطاء وتنقيحها ووصلوا إلى مادة أخطاء، وكان يتم تداركها أوال

 دة.علمية صحيحة وسليمة، بمصطلحات صحيحة وُموّح 

شر في عام  ؛ولكن هذه الخطوة، قد خلقت لهم صعوبة أخرى 
ُ
  2011فالكتاب املترجم ن

ّ
مته الكلية في عام وتسل

ا بمحتواه نوًعا ما، واآل 2013
ً
، وأصبحوا بحاجة إلى تحديث الكتاب وفق املعايير 2017ن وصلنا إلى عام ، فكان ما يزال حديث

زمالؤهم في القسم اإلنجليزي يحصلون على فمن وجود أمثلة حديثة في املنهج،  ال بّد الدولية في املحاسبة التي تتغير وتتحدث، و 

التدريس لديه الحماسة الكافية إلعادة تلك التجربة في ال أحد من هيئة  املشكلة أيًضا أّن أسرع، ولكّن  ثة بشكٍل الكتب املحّد 

م ما إن استطاعوا صول إلى مادة علمية صحيحة وسليمة، فهُ التعريب، والعودة للمرور بجميع املراحل الشاقة التي مروا بها للو 

 تدارك املوضوع وإصالحه وإتمامه بشكل جيد، حتى احتاجوا إلى إعادة الكّرة مرة ثانية.

، وهذا الخيار من عيوبه كما ذكر األستاذ سابًقا؛ أنه ال يتوفر ولذلك اقتر 
ً

ح البعض أن يتم شراء كتب عربية أصال

شرائح وأسئلة اختبارات وتمارين فهو غير مالئم لهم، باإلضافة إلى السبب األهّم وهو أن املادة العلمية  معه مواد مساندة من

 امعة، ولن يكون الكتاب متوافًقا مع مستوى طالب البرنامج اإلنجليزي.باللغة العربية ال ترتقي إلى مستوى الطالب والج
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رح حل آخر بأن ُينشأ مركز معين 
ُ
 عن الترجمة والتعريب، لكن هذا الطلب لم وبناء على ذلك اقت

ً
ليكون مسؤوال

الجديدة، والبدء في هذا  يكن موفًقا، فقد طلبت اإلدارة من هيئة التدريس كتابة كتب جديدة باللغة العربية تعبر عن املناهج

 من الصفر يمثل تحدًيا وصعوبة أكثر من الترجمة نفسها.

والتي جرى فيها الكثير من التعديل  2015إلى  2013بين عام  املدة ما وقد أثقلت كاهلهم هذه التجربة خصوًصا في

م بمهامهم األساسية األخرى، فكان العبء والتنقيح واملراجعة، فإلى جانب هذه املهام التعريبية، كانوا مطالبين أيًضا بالقيا

 عليهم مضاعًفا، ولكن في ظل التحديات التي واجهتهم استطاعوا استيعاب املوضوع.

أما بالنسبة للطالب وقرار التعريب، فقد زاد إقبال التحاق الطالب بشكل كبير، ولكن باملقارنة بمستوى الدرجات و 

مجين، نجد أن النسبة األقل كانت لصالح طالب برنامج العربية، وهذا بحسب قول واملعدل التراكمي الدراس ي بين طالب البرنا

مستوى الطالب األكاديمي السابق ومستوى اجتهاده وبذله، فهذه الدفعات لم األستاذ ليس من ضعف املنهج املعّرب، بل من 

بب صعوبتها، فهناك فرق كبير بينهم، تخضع المتحانات القبول الخاصة باللغة اإلنجليزية التي هي مؤشر لجدية الطالب بس

 يرجع إلى الطالب نفسه ومستواه األكاديمي بغض النظر عن اللغة املعتمدة في الدراسة. 

وأما بالنسبة ملستقبل سوق العمل لخريجي الدفعتين العربية واإلنجليزية، فيرى األستاذ أن برنامج اللغة العربية 

لحكومي ألنه يشمله التعريب أيًضا، بينما طالب برنامج اللغة اإلنجليزية فسيكون األمر ُيعّد الطالب بسهولة للعمل في القطاع ا

 ت الخاصة.أسهل لهم في حال العمل في القطاعا

الصور من الصورة رقم مجموعة وقد حصلُت على نماذج من العمل املعّرب، ألحد مناهج املحاسبة، كما نرى في 

  .(28( إلى رقم )26)

 

 

 

 

 

افقة للمنهج، بعد تعريبها من قبل الكلية. –( 26الصورة رقم )  مواد من الشرائح املر
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ا -( 27الصورة رقم )  فقة للمنهج، بعد تعريبها من قبل الكلية.مواد من الشرائح املر
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رسل للطلبة، بعد تعريبها من قبل الكلية. – (28الصورة رقم )
ُ
 نموذج من ملفات الواجبات والتمارين التي ت
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 تعقيب:

بعد هذا العرض يتضح لنا من هذه التجربة، عدة عقبات وتحديات تواجه تعريب التعليم العالي، وإذا وضعنا 

نضمن بأننا على الطريق الصحيح، فمعرفة التحديات يها واكتشفنا مكامن الخلل التي تواجه مسيرة التعريب، فإننا نا علييدأ

 واملشكالت هي أولى الطرق املؤدية إليجاد الحلول التي تساعد على التغلب عليها، وتحقيق هدف التعريب بشكل أسرع وأفضل.

 طالع والتوثيق السابقة، نقف عند بعض التحديات والعقبات:وبناًء على ما مّر بنا في رحلة البحث واالست

 عدم وجود مركز للتعريب: .1

ُيعّد افتقار الجامعة إلى مركز ُمعَتمد ومتخصص في الترجمة والتعريب، أول العوائق وأكبرها، التي تواجه مسيرة التعريب 

ا بالجامعة    -بعد صدور قانون التعريب-في جامعة قطر، إذ كان حريًّ
ُ
نش ئ هذا املركز ليكون مرجعية موثوقة ومنّصة تعتمد عليها أن ت

جميع األقسام التي تحتاج إلى الترجمة والتعريب، ولقد حاولت الجامعة تفادي مشاكل تعريب املناهج عن طريق عرض حوافز 

نها قد تجعل الفجوة أكبر، ألننا ومكافآت لألساتذة التي يتولون هذه املهمة من الكلية نفسها، ورغم أنها قد تبدو بادرة عملية، إال أ

 ندور في دائرة العوائق التي قد تنشأ وتزداد عند تطبيق هذا املقترح، وسنستخلصها من خالل ما تم من خالل هذه الخطوة سنظّل 

بل أستاذ كلية اإلدارة واالقتصاد   :ما يليحول تجربتهم في تعريب املناهج، كذكره من قِّ

 كل أستاذ وكل منهج. عدم توافق املصطلحات بين تعريب-أ

 رسمية، فهو جهد فردي منفصل.عدم اكتساب التعريب صفة -ب

 عدم الدقة، وذلك ألن األساتذة املترجمين ليسوا من ذوي التخصص اللغوي.-ت

 أن الجهد غير مستقّر وثابت، وال ُيمكن التعويل عليه.   -ث

صاحب هذه الخطوة ال تليق بجامعة رسمية ُمصّنفة،
ُ
واكب موادها العلمية ومناهجها كل  وهذه املشاكل التي ت

ُ
ت

 حديث في العلم، وُيطالب فيها األستاذ بمخرجات معّينة مع كل دفعة من الطلبة الذين أنهوا املقرر الدراس ي. تطّور وت

فاألمر يستحق دراسة هذا املقترح العملي، القائم على وجود هيئة متخصصة من أساتذة اللغة العربية 

نهم من التعريب الصحيح والتدقيق لى جانب وجود أساتذة من التخصصات نفسها، مما املتخصصين في اللغة، إ
ّ
السليم يمك

 املركز مرجعية دائمة وثابتة لكل ما يتم تعريبه في جامعة قطر. ايصبح هذو تتالش ى مشاكل اختالف املصطلح، فللغة، 

 عدم وجود مركز لإلنتاج الفكري العربي: .2

رنا بالخروج من الصندوق 
ّ
 والنظر إلى أفق بعيد من مراحل التعريب في دولة قطر وتحديًدا  إذا فك

ً
جامعة في قليال

قطر، فإننا نطمح إلى رؤية مركز يقوم على اإلنتاج الفكري العربي الجديد، دون الحاجة إلى ترجمة كتب أجنبية بالحرف 

لفاظ نظل متأثرين بالنص املترجم، واقعين فنحن حين نترجم تلك الكتب واأل الواحد، وهنا تكمن قوة العربية والتعريب أكثر،

تحت ظالل ما يجبرنا عليه من ألفاظ وتراكيب، وبذلك تفرض علينا الترجمة تلقائًيا أن نستعير مواقف غير مواقف أمتنا، 

ما يمكن أن نرى مثله في ال وتسليمله  وخضوعٌ فآثار الترجمة تظل واضحة في املضمون واألسلوب، ويظل فيها تأثر باملؤلف 

نريده من التعريب، يقول أندرسون: ))يجب أن يملك املترجم موهبة املحاكاة والقدرة على تأدية دور املؤلف، وتقمص سلوكه 
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وهذا يثبت أن الترجمة إنما هي نقُل فكرّي بحت ولكن بلغة عربية، وإن لغتنا  (1) وكالمه ووسائله بأقص ى درجة من اإلمكان((

خالل ألفاظها وجملها، هي وسيلتنا إلى الرؤية الواضحة الخاصة، والتصور السليم املتميز، العربية التي ندرك ونتصور من 

له ونرّوضه في أعماق الفكر والنفس، ثم وهذا ال يتحقق بالنقل وال بالتقليد، وإنما يتحقق حين نستوعب ما ننقل ثم نتمث

نشجع وجود عقول عربية ناضجة وواعية بما يكفي إلنتاج ذا فإننا ول (2.)موسوًما بخصائصنا هانخرجه خلًقا جديًدا متميًزا ب

، فتكون على أيدي متخصصين قادرين على خلق ترجمة كتب أجنبيةمناهج ومقررات جامعية علمية قوية، وحتى إن تمت 

 حرفًيا مقيًدا باألمم األخرى.روح ا
ً

 لعربية وأفكارها ومبادئ األمة في مناهجها، ال أن يظل األمر نقال

 كتاب الجامعي:مشكلة ال .3

د ضعف املحتوى 
ّ
وهذه املشكلة تعوق التعريب، كما ذكرنا آنًفا في حديث أستاذ كلية اإلدارة واالقتصاد حيث أك

وقد يرجع ذلك إلى مشكلتّي التأليف "للكتب العربية، والواقع يثبت لنا أن املراجع العلمية باللغة العربية نادرة وقليلة،  العلمي

لمية املؤلفة باللغة العربية قليلة جًدا إذا ما قيست بالكتب املترجمة والكتب املؤلفة باللغة األجنبية، والترجمة، فالكتب الع

الكتاب العلمي املؤلف باللغة يواجه فهم قلة. و دم وجود مؤلفين أكفاء باللغة العربية، وإن وجدوا ولعل سبب ذلك يعود إلى ع

 إلى الأخرى في ومشكلة ، مشكلة في التوزيعالعربية 
ً
طباعة واإلخراج الفني غير الدقيق. وكذلك الكتب املترجمة قليلة، إضافة

املعارف والعلوم، وعدم ترجمة الكتاب بطبعاته الجديدة، عدم تحديث الترجمة لكل ما يستجد من أبحاث في مجاالت 

رجم كل جديد فيه، ولعل ه
َ
ذه العوائق في الترجمة تعود إلى قلة فاملعلومات في الكتاب تصبح قديمة إذا لم ُيالَحق الكتاب وُيت

عاني م
ُ
ن قلة الكتب العلمية باللغة املترجمين، األكفاء ذوي القدرة والخبرة. وكل هذا يؤدي إلى أن تظل املكتبة العربية ت

يها وقربها العربية، مما يعوق الطالب الجامعي ويدفعه إلى االعتماد على املراجع األجنبية لتوافرها بكثرة وحداثة املعلومات ف

ها،  ال بّد من مواده الدراسية التي يدرسها. ونظًرا لهذه التبعات ف
ّ
من محاولة استدراك املشكلة من األساس والعمل على حل

وذلك من خالل الحرص على تشجيع الجهود في مجال التأليف العلمي باللغة العربية، والذي قد يأتي مبادرة من الجامعة، 

 –الخاص بالجامعة  كما قلنا من خالل مركز التعريب -عتماد ذلك في الترقيات العلمية، والعمل من خالل إعطاء الحوافز وا

 (3)."على الترجمة املتتابعة لكل ما يستجد من معارف وعلوم

 املصطلح:توحيد مشكلة  .4

ده؛ إن مشكلة توحيد املصطلح في الوطن العربي ما تزال قائمة، رغم جهود اتحاد املجامع العربية في توحي 

فاختالف مصدر املصطلح يؤدي إلى االختالف في ترجمته إضافة إلى قلة املعاجم االصطالحية املتخصصة، وقد ذكرُت 

ي كلية اإلدارة واالقتصاد، واعتماد كل أستاذ ملصطلح آنًفا على سبيل املثال اختالف املصطلحات في مواد املحاسبة ف

                                                           
 .79-78.ص، 1998، بيروت ،، الطبعة الرابعة، دار النفائساللغة العربية في التعليم العالي والبحثمازن املبارك، (1)
 .السابق نفسه :انظر (2)

 
   التعليم الجامعي وأهم املشاكل التي تواجههتعريب عبد الرؤوف خـريوش، انظر:  (3)

2118http://www.voiceofarabic.net/ar/node/. 

http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
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ريب مختّص قد ُيسهم في الحّد من هذه املشكلة، بجهود اللجنة وربما وجود مركز تع ،مختلف حسب دراسته سابًقا

 .العربية املتخصصة التي ستتولى أمر تعريب املصطلح

 

 مشكلة املدرس الجامعي:  .5

الفصيحة لدى بعض األساتذة الجامعيين، فإنهم يلجؤون إلى التدريس بالعامية العربية مع قلة إتقان اللغة العربية 

، مما يؤدي إلى التشتت في املعلومات العلمية بتشتت مصادرها، فيؤدي هذا إلى تشتت الطالب فكرًيا، مع التطعيم باإلنجليزية

مانهم بقضية التعريب والسبب في ذلك يعود إلى عدم ويحدث فجوة علمية بين العلم واللغة. ومن مشاكل هيئة التدريس قلة إي

سلم الوظيفي، كما أن نشر األبحاث في دوريات عربية مشهورة معدوم اعتماد األبحاث املترجمة واملؤلفة باللغة العربية في ال

  ،لديهم
ّ
ة توفر هذه الدوريات التي تتمتع باملكانة العالية؛ لذلك فإن عميلة تحسين وضعهم املادي والعلمي كإدخال الترقية لقل

 (1)لعربية وبالتعريب.على األبحاث املترجمة واملعدة باللغة العربية يساعد املدرس على االهتمام باللغة ا

 مشكلة اللغة العربية: .6

منذ املراحل األساسية من التعليم إلى املراحل العليا، بها، قلة العناية من غة اليوم اللالشّك أننا نالحظ ما تشهده  

 إلى
ً
يدفعه إلى و  بؤثر على مدركات الطال؛ مما يإدخال لغة أجنبية تدرس منذ املراحل األساسية إلى جانب اللغة العربية إضافة

فيبدأ بالتفكير ، في لغته )األم( اضعًف ؛ مما ُينتج بداعته على اإل وقدر  فيتأثر بذلك نمط تفكيرهالتشتت في التفكير ما بين لغتين، 

كما أن لغة الحوار اإلنجليزية، بلغتين مختلفتين. وفي املراحل التعليمية العليا، أصبح التدريس باللغة  ربنمطين مختلفين ليعبّ 

اللغة العربية ويدعم رأي القائلين تراجع قيمة كل هذا يؤدي إلى و . أيًضا ! اإلنجليزيةباللغة أصبحت املحافل العلمية العربية  في

بأن اللغة العربية لغة دين وليست لغة علم وحضارة، كما أن الطالب الجامعي بحاجة إلى التشجيع على البحث في اللغة 

ى االهتمام باللغة العربية . هذا كله يدفعه إلا معتمًدا في تقويم األبحاث وشروط إنجازهاوجعل ذلك عنصرً العربية والترجمة 

  والتركيز على الفصيحة منها.

 إيصال املعلومة هو الهدف، ولكّن  ة أّن بحّج ، من مشكالت اللغة إدخال العامية في الحوار وفي قاعة الدرسو 

ى إال بلغة العلم
ّ
ربية إدخال ليست لغة مصطلحات وال لغة علمية، فمن أسباب قلة االهتمام بالعفالعامية !،  اإلبداع ال يتأت

العامية بدل الفصيحة في محافل عدة، حتى في قاعة الدرس منذ املراحل األساسية إلى املراحل العليا من التعليم؛ لذلك ال بد 

 (2) .ركيز عليهامن احترام الفصيحة وجعلها لغة تدريس والت

 

 

                                                           
 السابق نفسه.انظر:  (1)

 السابق نفسه.انظر:  (2)
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 : الطالب األكاديمياكل متعلقة بمش .7

وقلة إيمانهم بالتدريس باللغة العربية  ،وضعف هيئة التدريس ،املصطلحات واملعاجموقلة ، إن قلة املراجع العربية

ؤثر سلبًيا على الطالب فتصبح قضية التعريب بالنسبة إليه مشكلة بحاجة إلى حل؛ فالطالب الجامعي في املجاالت ت -الفصيحة  

بالنسبة إليه، وهذا يؤثر على املجتمع بصفة عامة إذ يجد  فتصبح لغة الحوار والتفكير والبحث باإلنجليزية،مه العلمية يتلقى تعلي

 .اإلنجليزيةصعوبة في املوازنة بين لغة الحياة اليومية ولغة العلم 

ة وكتابة األبحاث إلى الترجم والدفعلذلك فإن إدخال التعريب خطوة بعد خطوة مع جعل لغة الحوار بالعربية الفصيحة  

ومن شأنه أن يرفع مكانة اللغة العربية التي أصبحت اليوم إحدى لغات العمل في  ه املشكلة،بالعربية، كل هذا يؤدي إلى حل هذ

 .(1) األمم املتحدة

  

                                                           
 عي وأهم املشاكل التي تواجههتعريب التعليم الجام، عبد الرؤوف خـريوش :انظر (1)

2118ode/http://www.voiceofarabic.net/ar/n. 
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 املبحث الثاني

 اإلعالم مجال

نطّل   فيها، فهو النافذة األساسية، التي يظّل اإلعالُم لغة العصر ووسيلة إيصال األخبار املحلّية والعاملية، واملستجّدات

ر  -من خاللها  -
ّ
جاريه وتتأثر !في على العالم يومًيا، فتؤث

ُ
 املتلقي، وكذلك ت

ر في ناحية اللغة، فاللغة 
ّ
 ما يكون ذلك التأث

ً
 وعادة

ّ
ا وثيًقا من حيث التأثير والتأث

ً
ر ببعضهما، واإلعالم مرتبطان ارتباط

ستخدمة من خالله، واإلعالم يحتاُج إلى لغٍة واضحة إحدى وذلك ألن اإلعالم هو 
ُ
عمّم اللغة امل

ُ
الوسائل الهاّمة والقوية التي تنشر وت

 وسليمة ليحقق هدفه في التواصل.

. ونضيف مؤخًرا وسائل التواصل االجتماعي زة، هي: الصحافة واإلذاعة والتلفاوينقسم اإلعالم إلى ثالث قنوات أساسي

تنوعة، وقد أصبحت هذه الوسيلة األخيرة هي األهّم، وهي املصدر األساس للثقافة العامة للشعوب، بما تحويه من برامج م

التلفاز الذي يأخذ مكانة مقاربة في  االفراغ. ويأتي بعدهح عن النفس في أوقات ية ترفيه وترو وسيل أيًضاوالحصول على األخبار، وهي 

وال اليوم. فال عجب أن تلعب هذه الوسائل ذلك الدور الكبير في التأثير اللغوي االهتمام، بل هو من الوسائل التي تبث تأثيرها ط

َفَت نورها 
َ
 عن الوسائل األخرى، كالصحافة واإلذاعة والتي ربما قد خ

ً
وقّل تأثيرها نوًعا ما في اآلونة األخيرة، ولكننا لدى األفراد. فضال

عّد الصحافة من أه ال ننكر أثرها ودورها، فمازالت "
ُ
 .(1)ّم الوسائل التي يتوصل بها إلى ربط العرب بالعالم وربط لغتهم بلغاته"ت

وقد كثرت هذه الوسائل في دولة قطر وتعددت، ومن خالل هذا املبحث سوف أحاول تسليط الضوء على نماذج من كل 

 ستخدام اللغة. منها، لندرس حقيقة االلتزام باللغة العربية فيها، ونحاول ملس الخلل الواقع فيها، من حيث ا

 وسنأخذ نماذج من بعض الوسائل اإلعالمية: 

 ماذج من الصحف الرئيسية للدولة.الصحافة: وفيها ن -1

 .قناة الريان( -القنوات الفضائية: ونتناول هنا أهّم القنوات األساسية في الدولة: ) قناة قطر األولى -2

 مسرح قطر. -3

 
ً

 الصحافة: -أوال

املصادر التي اعتمد عليها واضعو املعاجم العربية الحديثة، فقد أخذ عنها )هانز  كانت لغة الصحافة مصدًرا غنًيا من

 .متّد إلى كل أقطار العالم العربييرى أن تأثيرها في العربية املعاصرة كبير وي حيثفير( في معجمه )معجم اللغة العربية املعاصرة(، 

 (2)اس بل هي لغة عامة يتفق من يستطيعون القراءة على فهمها.ولغة الصحافة ليست لغة فّنية خاصة يمتاز بها مجموعة من الن

 

 

                                                           
 .9دار املعارف، القاهرة، ص ،غة الصحافة املعاصرةلمحمد حسن عبد العزيز،  (1)
 .12، صلغة الصحافة املعاصرة :انظر (2)
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 وتعتمد لغة الصحافة اآلن على ثالثة أنماط وفق التطورات الحديثة الحاصلة في املجتمعات، وهي كالتالي: 

 الفصحى، كما قّعدت لها كتب اللغة. -1

 جنبية.اللغات األ  -2

 (1) اللغة العامية. -3

ر باللغة األخرى هو )متن اللغة(، وقد سلكت وُيعد التأثر باللغة األجنبية أق
ّ
وى من التأثر بالعامية، وأول جانب يناله التأث

 الصحافة طريًقا خاًصا في معاملة الكلمات املعربة من اللغات األخرى، ومنها: 

 تعريب األلفاظ:  -1

ت الكلمات املعربة لقواعد االشتقاق، وأصبحاالشتقاق من الكلمات املعّربة: خضعت كثير من .أ

 دبلجة( -هذه الكلمات تدل على ما تدّل عليه الصيغ املشتقة في العربية. مثل: )أكسدة، تأكسد / دبلج 

تركيب الكلمات: يرى )أوملان( أن الكلمات املركبة تنشأ كلما ضمت كلمتان مستقلتان بعضهما إلى .ب

 مثال: -على سبيل املثال  –ثلة كثيرة نذكر منها بعض لتكوين كلمة جديدة. وله صور وأم

 ) ال تاريخي( وقد شاعت هذه الصورة نتيجة تأثير الصورة اإلنجليزية التي تتكون من: 

A, An, in, im, il, un + noun or adjective 

 (2)العربية )ال(.وتقابل هذه املجموعة من السوابق التي تدل على النفي في اإلنجليزية بأداة النفي 

 تعريب األساليب:  -2

من وجوه تأثير اللغات األجنبية في لغة الصحافة املعاصرة، وقد حددها عبدالقادر املغربي بقوله: وهو الوجه الثاني 

التركيب )نريد بتعريب األساليب إدخال العرب في أساليبها أسلوًبا أعجمًيا(، وقد نّبه )فندريس( إلى هذه املسألة حين قال: إذا صار 

 ُيحتذى
ً

المية معينة كانت اللغة في هذه الحال قد أدخلت في نظامها وسيلة صرفية جديدة، وفرض على العقل صور ك املستعار مثاال

 (3).وقد يصل األمر باللغة إلى إقصاء وسيلة سابقة إقصاًء تاًما

يسعني ذكرها اآلن في مجال البحث. كما لن أتطرق إلى تأثير العامية  ويندرج تحت هذا التأثير مجموعة من الظواهر التي ال

 العربية في الصحافة وغيرها. على اللغة 

لهو من باب التنبيه إلى مدى تأثر لغة الصحافة بغيرها من اللغات، وشيوع ظواهر جديدة فيها وتغييرات، وحديثنا عن 

من دافع الرغبة في املحافظة على اللغة "للغوي للجملة. ويأتي الحرص والتنبيه يتهدد األسلوب العربي في التركيب االذي خطر كبير ال

                                                           
 .42املصدر السابق، ص (1)
 .60-40انظر: املصدر السابق ص (2)

 السابق نفسه.: انظر (3)
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مها لطالبنا، وحرًصا على أن تكون هذه اللغة خالصة مما يشوبها من آثار اللغات األخرى، 
ّ
القومية التي نتكلمها ونكتب بها ونعل

 (1)."محتفظة بخصائصها معبرة عن الفكر العربي باألسلوب العربي النقي

وح وصحة وُحسن داللة، سأورد في عن التعريب ولغة الصحافة، وما ينبغي لها أن تكون من دقة ووض إطار الحديثوفي 

عّبر عن خروج لغة الصحافة القطرية عن االلتزام بالتعريب فيها ولجوئها إلى طرق أخرى 
ُ
الصفحات القادمة بعض األمثلة التي ت

 بعيدة عن الفصحى.

  

                                                           
 .60السابق، ص انظر: املصدر  (1)
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 تطبيقية:نماذج 

 الصحف املحلية القطرية:

وهو حوار صحفي مع أحد مشاهير وسائل ، (29م )رق الصورةمما رصدُت من بعض الصحف املحلية، ما نشاهده في 

آب  التواصل االجتماعي، وقد اقتصصت مقطعين منها، فنالحظ فيها استخدام الصحفي لكلمة "السوشيال ميديا" و "ستاند

إلنجليزية، "الهزل االرتجالي"، وهو هنا ُيقّدم استخدام اللفظ الشائع با كوميدي" عوًضا عن مصطلح "وسائل التواصل االجتماعي"  و

ر املصطلح البديل باللغة العربية
ّ
 رغم توف



 

 

 

 .1264العدد  ،18/12/2016بتاريخ  ،جريدة الراية - (29الصورة رقم )

 

 

 

(، فقد ورد فيها ذكر خطاب سمو األمير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم 30)أما في الصورة التالية رقم  

هو انطالق تأييد واسع من متابعي برنامج "تويتر"، وعّبر الصحفي عن ذلك باستخدام كلمة "هاشتاج"  املتحدة، واألمر الذي يهمنا

، هو كلمة "وسم"رغم أن املصطلح املقابل له 
ً
ستخدم في مواطن العربية الفصحى عادة

ُ
 . باللغة العربية وامل

 .عوًضا عن مصطلح "البرامج الحوارية"(، يلفت انتباهنا استخدام مصطلح "برامج التوك شو" 31وفي الصورة رقم )
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 .12197، العدد 29/9/2015جريدة الراية،  -(30)الصورة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 .12197، العدد 29/9/2015جريدة الراية،  - (31الصورة رقم )
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بما يتوافق مع وفي صحيفة أخرى نجد استخدام كلمة "سيلفي" للتعبير عن الحدث الواقع، دون االلتفات إلى تعريبه 

 .(32مكانة الصحيفة وطبيعتها. انظر الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 2/2/2016.جريدة الشرق،  (32الصورة رقم )

 

 

 

 

( فهي صورة لعمود يومي في الصحيفة الرياضية، معنون باسم "كالم في الجول" والتي ُيقصد بها 33أما الصورة التالية )

 ستخدام الحروف العربية ولكن في غير موضعها الصحيح.كالم في الهدف أو املرمى. حيث التزموا با

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 .4/1/2015جريدة الشرق،  - (33الصورة رقم )
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 القطرية: القنوات الفضائية -ثانًيا

إّن اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية، تؤلف أهم عناصر تكوين الرأي العام، الذي يسعى اإلعالم بوسائله املختلفة إلى 

محصلة اآلراء واألحكام السائدة في هذا يعني افتراض وجود عالقة قوية بين اللغة والرأي العام، فالرأي العام هو التأثير فيه. و 

ا 
ً
املجتمع بين جمهور من الناس تربطهم مصالح مشتركة إزاء املواقف واملسائل العامة التي تثير اهتمامهم. وهو ما ُيعّبر عنه حديث

ي هنا  الجزء الذي يساعد من خالل أداة اللغة التي تتميز بالقدرة على االنتقال واالستمرار والنمو، وهبعدة وسائل منها التلفاز، وذلك 

ل في تركيب أغالط الفكر وتركي
ّ
م وزيادة الخبرة، والش يء املهم الذي ال يلتفت إليه الباحثون كثيًرا  هو أّن اللغة قد تتدخ

ّ
به على التعل

ا فوسيلة االتصال اإلعالمي هي: اللغة، سواسواء أ ،في املجتمع الذي تسود فيه
ً
ء أكان الهدف هو أدرك الناس ذلك أم لم يدركوه، إذ

التأثير في الرأي العام ونقله، أم أي أهداف أخرى قد تتحقق من خالل الوسيلة اإلعالمية، فاللغة هنا في هذا املجال ال تصبح مجرد 

لرابطة في األذهان، وإنما تصبح تلك الوسيلة التي تمتزج بها العقول والنفوس،  وهي اوسيلة للتعبير عن األفكار أو مجرد رموز ملا يدور 

 (1)التي تؤلف بين أفراد املجتمع وتوّحد بين أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم 

رة وقوية، لكون هذه الوسيلة
ّ
 مؤث

ٌ
ظهره من لغة ُمستخدمة فيها، هي وسيلة

ُ
 ومن هنا نقول: إن القنوات الفضائية بما ت

 وأهّمه اللغة.هي ما يجمع أكبر عدد من املجتمع للتأثر والتأثير بما ُيعرض فيه، 

 ولهذه القنوات الفضائية دوٌر كبير يقع على عاتقها تجاه حماية اللغة العربية بما تبثه من برامج ومسلسالت وغيرها.

 وقد قمُت برصٍد موجز لبعض الجهود للقنوات الفضائية، وحساباتها الخاصة على 
ً
وسائل التواصل االجتماعي. معتمدة

 ساسية للدولة.في العرض على أسماء القنوات األ 

 قناة قطر: -1

بث األخبار 
ُ
تضّم املؤسسة القطرية لإلعالم "قناة قطر"، القناة األولى وواجهة الدولة في القنوات الفضائية، فمن خاللها ت

نشر العديد من البرامج الثقافية والعل
ُ
 مية وغيرها. املحلية وغيرها، وت

 خلصُت إلى نتائج حولها، هي كالتالي:   ستوى العربية فيها،تعريب، ورصد موعند محاولة استيضاح جهود القناة في ال

عت املؤسسة القطرية لإلعالم عقد شراء بث حصري للمسلسل التاريخي التركي الشهير "قيامة -أ
ّ
بينما وق

باللهجات تضج بقية القنوات بالدبلجة  -اللغة العربية الفصيحة أرطغرل"، وقامت بتحّمل تكاليف ومسؤولية دبلجته ب

 املحلية.

تتولى قناة قطر إنتاج برامج وثائقية ُمعّدة من قبل القناة، وتلتزم أن تكون باللغة العربية الفصيحة، وإن -ب

، فإنهم يقومون بإضافة صادف وجود مقاطع باللغة اإلنجليزية أو اللغات األخرى حسب ما تقتضيه املادة العلمية للبرنامج

 أثناء الحديث
ً
 (.34. كما في الصورة امللتقطة ألحد البرامج الوثائقية عبر القناة في الصورة رقم )الترجمة مباشرة

                                                           
، مكتب تنسيق التعريب في الوطن )اإلعالم ولغة الحضارة(بي، املجلد الحادي عشر، الجزء األول، مجلة اللسان العر  :انظر (1)

 .336-334العربي، الرباط، ص
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 ترجمة القناة ألي مقطع إنجليزي يظهر وسط البرنامج العربي. -( 34الصورة رقم )

 

 

 

 

املصطلحات غير املعّربة، التي تظهر في سياق ولكننا نالحظ بعض فقناة قطر قد بدأت فعلًيا بتفعيل التعريب فيها، 

 :ييل ما وأمثلة ذلكالتي ماتزال بحاجة إلى رقابة وتدقيق لغوي،  العربية وفي البرامج العربية، وهذه من األمور 

 من نشاط في برنامج  Activeاستخدام كلمة "
ً

 (.35رقم ) ، كما نرى في الصورةة"رياضة" الحلقة التاسعة عشر " بدال
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 لقطة من برنامج رياضة. - (35الصورة رقم )

 

 

 

 

" في الحلقة الثالثة  life jacketوفي املثال اآلخر، نجد في برنامج "سنيار" استخدام مصطلحات أجنبية أيًضا، مثل "

 (36البرنامج في الصورة رقم )، كما نرى صورة من 12:33في الدقيقة 
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 ة من برنامج سنيار.لقط -( 36الصورة رقم )

 

 

 

 

، يستخدم املذيع اللغة الفصيحة بقدر االستطاعة، ولكنه أيًضا يدمج بعض املصطلحات "الطب والحياة"وفي برنامج 

الظاهر على الشاشة، وذلك كما نشاهد لقطة من " للتعبير عن صورة الجدول أو املخطط البياني  graphicاإلنجليزية، مثل "

 . 01:42في الدقيقة  (،37م )البرنامج في الصورة رق

 

 

 لقطة من برنامج الطب والحياة. –( 37الصورة رقم )
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الكرس ي املتحرك،  للتعبير عن"  Wheel chair، في الحلقة السابعة، استخدام لفظة ""خدمات"كما نجد في برنامج 

 (.38وذلك كما نشاهد في الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 ت.لقطة من برنامج خدما –( 83الصورة رقم )

 

 

 

 

 قناة الريان:  -2

قناة فضائية منوعة، تتبع شركة الريان لإلعالم والتسويق، وتستهدف املجتمع القطري بوصفه جمهوًرا أساسًيا وتراعي 

 وتطلعاته.خصوصية هويته الوطنية 

مية املجتمع تهدف القناة إلى اإلسهام في نهضة قطر من خالل تنمية الهوية الوطنية والثقافية للقطريين، والعمل على تن

، باإلضافة إلى الترويج لقيم الفضيلة واإليجابية وأصاله التراث القطري 2030وتوعية فئاته بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

تماعي وإذكاء روح التنافس والتفكير اإلبداعي بين الشباب بعضهم وبعض بشكل خاص، وعموم شرائح وتنميته، ودعم التواصل االج
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وكذلك تقديم كل ما هو مفيد ونافع ضمن إطار عام يوازن ويجمع بين الترفيه والفائدة باستخدام أحدث  ل عام،املجتمع بشك

 (1).تقنيات اإلنتاج والبث

 غة املستعملة في القناة:وهذه أمثلة لنماذج للمفردات والل   

 برنامج مواتر:-أ

ق بها من معلومات حول خصائصها  كل ما هو برنامج ُموّجه للشباب، ُيعنى بعالم السيارات ويقّدم للمشاهد
ّ
يتعل

 ومميزاتها وما إلى ذلك، كما يضّم فقرات نقاشية حول التجمعات والبطوالت الخاصة بالسيارات، والذي يعنينا ذكره هنا؛ هو عنوان

 اومن الواضح أن هذ " وتعني "سيارات".Motorsالبرنامج "مواتر" حيث ورد باللغة اإلنجليزية وبجمع خاطئ، حيث أن أصل الكلمة "

 من ذلك: محّركات.
ً

 شبه تعريب عن طريق استخدام العامية، وهذا غير مقبول، واألصح بدال

 : برنامج تكنولوجيا-ب

، ونذكر على سبيل املثال باللغة اإلنجليزية دون تعريب أو توضيحالكثير من املصطلحات التي ترد  هذا البرنامج يضم

 (.39ملكتوبة بحروف عربية، كما نشاهد في الصورة رقم )" وا 5Top- 5"توب  الفقرة التي ضمن البرنامج بعنوان

 

 

 

 استخدام كلمة "توب" اإلنجليزية بحروفها العربية. –( 39الصورة رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
 ./https://www.alrayyan.tv . الريانقناة  انظر: (1)

https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
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 برنامج إضاءات تربوية:-ت

 ح واملساء."املناوبة" في فترات العمل اليومية ما بين الصبا " للتعبير عنShiftلفت انتباهنا استخدام كلمة "

 

 

 

 

 

 .إضاءات تربويةلقطة من برنامج  –( 40الصورة رقم )
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 تعقيب:     

هناك الكثير من األمثلة التي ال يتسع املجال لذكرها، ولكن قنواتنا العربية مازالت تقع في أخطاء تمّس اللغة العربية، 

الفصيحة بشكل كبير في اآلونة األخيرة، إال أننا في عربية على استخدام ال -كما في قطر  –على الرغم من حرص املسؤولين في بعضها 

نجد أّن هذه الثغرات الصغيرة التي يقع فيها املذيع بذكر مثل  ظل دراسة التعريب والعمل على زيادة ظهور العربية في كل املجاالت،

ًما بها بأنها من ا هذه املفردات األجنبية، أشّد 
ً
 وصادرة عن مذيع موثوق اللهجة واللغة. لعربيةللغة اتأثيًرا، فالعقل يلتقطها كلمة ُمسل

يها، حتاج إلى االهتمام يما  أكثراملواضع الصغيرة التي نسمع فيها هذه األخطاء؛ هي  تلك
ّ
عن ومحاولة القضاء عليها ومحاربة تفش

طبع في األذهان عطريق املراجعة الدائمة ملحتوى اإلعداد لدى كل مذيع، وكذلك عند تنقيح املادة اإلعالمية قبل 
ُ
رضها، ألن اللغة ت

 سماعًيا أيًضا، ومكانة املذيع في التلفاز تأخذ مكانة الشخص القدوة الذي يأخذ عنه الناس كلماته ومصطلحاته في أثناء حديثهم.

طاع تونحن ال نريد للغة التلفزة أن تكون عربية فقط، بل أن تكون لغة قوية وسليمة خالية من األخطاء، بعيدة قدر املس

 عن العامية إال في قليل من البرامج التي تتيح استخدام العامية وفق نمطها والجمهور املستهدف فيها.

أن اللغة تعتمد في صحتها وقوتها على املستوى العام للغة القائم على التآلف  فالعزيز شر  دعبوهنا يؤكد قولي الدكتور 

ديث اليومي حين ُيحسنه أفراد املجتمع بشكل عام أو الذين نستمع إليهم بشكل حبين املستويات العلمية واألدبية والعملية، ألن ال

يومي عبر التلفاز واإلذاعة؛ فإنه ُينشط اللغة ويعيد لها الشباب فالكالم اإلنساني من خلق العامة من الناس وليس فقط من العلماء 

 (1)أو اللغويين.

 
ُ
الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم كبيٌر في الحفاظ  الصدد على أّن  اجريت في هذوقد اتفقت كل الدراسات العلمية التي أ

على اللغة وزرع املفاهيم اللغوية الصحيحة في عقول الجماهير وقلوبهم، ولذلك كان على أجهزة اإلعالم أن تلتزم دائًما باألصول 

  :والقواعد اللغوية وأن تأخذ على عاتقها تحّمل املسؤوليات اآلتية

ومراعاة الكلمات الصحيحة التي تستطيع الجماهير استيعابها ، اللفظ والعبارة حسن اختيار -1

وفهم مقاصدها، واالبتعاد عن األلفاظ املبتذلة واإلسفاف في اختيار الكلمات الهابطة لعرض املعاني، بهدف االرتقاء 

عاد عن األلفاظ الغريبة املتكلفة، تبمستوى الجماهير ورفع مستوياتهم اللغوية وملكاتهم الفكرية، وفي الوقت ذاته؛ االب

  ومراعاة مستوى أفهام الجماهير حتى ُيقبلوا على العربية الصحيحة وال ينفروا منها.

االهتمام بالقدرة على النطق السليم للغة العربية والحديث السليم بها، والتعامل الصحيح مع  -2

 ألفاظها وحروفها، بهدف ترسيخ هذه العادة لدى الجماهير، وخاص
ً
 األطفال الذين يتأثرون سريًعا ويكتسبون عادات ة

الفعال في تعليم الجماهير النطق التأثير ألنه يصعب اقتالع ما تعلموه في سنواتهم األولى. فالتلفاز يملك  ،النطق ألول مرة

 الصحيح ملفردات اللغة من خالل تكرارها.

                                                           
 .76، مصر، صلغوي املدخل إلى علم اإلعالم الالعزيز شرف،  عبدانظر:  (1)
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اول مختلف القضايا بأسلوب إسفاف، وتنالوضوح والبساطة في صياغة القضايا اإلعالمية دون  -3

ن املستويات الجماهيرية املختلفة من الفهم واالستيعاب.
ّ
 عربي ُيمك

ن من  -4
ّ
االلتزام بقواعد اللغة وحدودها في تأليف الكالم ونظمه، وهذا يفرض على اإلعالميين التمك

 منه.ض املقصود قواعد اللغة والسيطرة على معانيها، والقدرة على نظم الكالم ومراعاة الغر 

كل فروع املعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم ل العنصر الجامعتعتبر اللغة اإلعالمية هي  -5

تساهم في جعل لزاًما على أجهزة اإلعالم أن  فصار ؛االجتماعية والفنون واآلداب وغيرها من املجاالت التي نعايشها

 (1)في كل مكان. منتشرة الفصحى

حيث تكثر  لغة اإلعالم، مازال هناك ضعف في العربية نفسها لدى املذيعين العرب، اللغات األجنبية فيبخالف و 

أخطاء في بنية الكلمة و أخطاء في قواعد النحو، و أخطاء في استعمال الكلمة، و أخطاء في التعبير اللغوي،  لديهم أخطاء من مثل:

  (2)من حيث حركة حروفها.

 .ين على تطبيق التعريب بشكل صحيح، أن يراجعوا مخرجات اإلعالميينالغيورين على اللغة والحريصفعلى املسؤولين 

 حول أهمية اللغة العربية تحدثت فيها اإلعالمية الضليعة في قناة الجزيرة )غادة عويس( وأشارت فيها إلى 
ً
وكنُت قد حضرُت ندوة

يم، واختيار الحركات الصحيحة للكلمات، يها التقييم على النطق السلأهمية عقد اختبارات لغوية في كل قناة فضائية، يقوم ف

. وكذلك الدقة في إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وأشارت إلى أن الكثير من القنوات الفضائية ال
ً

طبق ذلك فعال
ُ
في و (3)ت

جينة في البرامج التي يعطينا لغة ه لعربية؛ هو ماعتقادي هذا التهاون في االختيار وفي تطبيق معايير للقبول قائمة على قوة اللغة اا

قّدم. 
ُ
 ت

عّد  ال بّد وفي سياق التقويم واملقارنة، 
ُ
 رصيًنا للتلفاز الذي أن نستحضر جلًيا دور "قناة الجزيرة"، التي ت

ً
في  ُيسهممثاال

 ليمي الدولياملستوى املحلي بل على املستوى اإلقالواقع اللغوي وتعريبه، ليس فقط على إطار النهضة بفي  ةكبير إحداث صحوة لغوية 

عّد مرجًعا عرفًيا للمصطلحات املعربة
ُ
املستوى العاملي وكذلك تمتد جهود القناة إلى ، من خالل لغة املذيعين السليمة القوية التي ت

 في تقويم اللسان العربي ونشره.، الذي قد ذكرُت سابًقا دوره موقع الجزيرة لتعليم العربية للناطقين بغيرهاخالل املفتوح من 

  

                                                           
 .55-53ص ، العربية في اإلعالمانظر:  (1)
 .60صانظر: املصدر السابق،  (2)
 .2015املستقلة للبنات، ، مدرسة قطر اإلعدادية ندوة حول أهمية اللغة العربية، حضور شخص ي لكلمة غادة عويس (3)
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اثا
ً
 مسرح قطر: -لث

للغة العربية الفصحى كما أنها لغة الشعر أو لغة ديوان العرب، هي أيًضا لغة املسرح، وتظهر جماليات العربية على ا

اإللقاء وفن اإليقاع يستطيع الخشبة باألداء والتمثيل ولغة اإلشارة ولغة الجسد بوضوح كبير، ذلك أن املمثل الذي يمتلك فن 

 (1) .شف عن جماليات اللغة العربية ويضيف من طاقته املسرحية إلى هذه الجماليات على الخشبةبمهاراته هذه أن يك

التي من مسؤولياتها اإلشراف على  وأما عن مجال املسرح في دولة قطر، فهو يقع تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة

 (2)السابع.املسرح، كما جاء في املادة العاشرة من القرار األميري 

 على  وما
ً
نجده في واقع املسرح القطري، يبعد عن العربية الفصحى بأميال وأميال، ألنه أوغل في اللغات األجنبية عالوة

املسرحيات، فنجد بعض األمثلة لعناوين داخلتها املصطلحات األجنبية، دون محاولة العامية طبًعا، وهذا ما نراه من أسماء بعض 

بر عن مسرحية بعنوان "آن فولو" والتي تعني "إلغاء املتابعة". وكذلك في مسرحية أخرى بعنوان ( املع41تعريبها، وفي الصورة رقم )

اللواء أو "وكذلك الحال في مسرحية "الجنرال" والتي ُيقصد بها  (،42"عرب تويت" أو "تغريد العرب" في امللصق اإلعالني صورة رقم )

 .(43امللصق اإلعالني في الصورة رقم ) انظر. "الضابط

 

 

 

 

 ملصق إعالني ملسرحية "آن فولو". – (41الصورة رقم )

 

 

                                                           
  =4903http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id، لغة املسرح العربية يوسف أبولوز، انظر:  (1)
 الثقافة والرياضة.بالهيكل التنظيمي لوزارة  2016( لسنة 7قرار أميري رقم ) (2)

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=4903
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=4903
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 ملصق إعالني ملسرحية "عرب تويت". - (24الصورة رقم )

 

 

 

 

 إعالني ملسرحية "الجنرال".ملصق  -( 34) الصورة رقم

 

 

 

 

سرحية. وهذا اآلن ليس وناهيك عن املسرحيات التي تسيطر عليها العامية، سواء في اختيار العنوان أو الحوار خالل امل

العامة عملية التعريب وضرورة إحالل اللغة العربية في شتى املناشط إطار من اإلشارة إليه في  ال بّد بحثي ولكن كان ضمن محاور 

 التي يشارك فيها األفراد ويتأثرون بها بشكل مباشر.
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لعناوين، واملحافظة على وجود اللغة العربية فيها، أن تظل الرقابة على اختيار ا ال بّد فمهما بلغ بنا التطّور واالنفتاح، 

ا من شروط اعتماد املسرحية، وربما هذا من القصور الحاصل تجاه الرقابة على 
ً
 املسرح من الجهات املسؤولة.بل وجعلها شرط

ا ومؤثًرا، وخاصة على فئة األطفال والناشئين الذي يلتقطون الكلمات ممن حولهم، وي
ً
تأثرون فاملسرح ما زال نشط

باملشاهير والشخصيات التي تظهر إلى جوار هذه العناوين الرنانة.
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 :الثالث الفصل

اقع التعريب في   مجالي الصحة والتجارةو

 توطئة:

  قطَر  إّن 
ٌ
م، وذلك ملواكبة النمو السكاني السريع في كبير في نظام الرعاية الصحية املتقّد  في االستثمار بشكٍل  ماضية

خالل  على تحقيق هذا الهدف من وتعمل اآلنمتياز في مجال البحوث الطبية في منطقة الخليج، تتبوأ مركز اال أن  ، كما تطمحالدولة

للطب،  ".Weil Cornel Medical collegeوايل كورنيل "املدينة التعليمية كلية في كما يوجد  "،مؤسسة قطر"مشاريع البحوث في 

ا؛ فالقطاع الصحي في قطر قطاٌع  (1)."سدرة للطب والبحوث"ومركز  ،ث الهامةتتولى حالًيا تطوير مرافق التدريب والبحو  التي
ً
إذ

ا وثيًقا بالتعامالت املباشرة مع املراجعين واملرض ى، ومن ناحية 
ً
حيوي وله أهميته العلمية والتفاعلية، فهو من ناحية يرتبط ارتباط

عد بجهود املؤسسات الصحية املتنوعة.خرى له دور أ
ُ
 فعال في نهضة العلوم الصحية في قطر من خالل األبحاث التي ت

 في مجالّي )البحوث 
ً
 أيًضا لقوانين البالد، ف –ومادام القطاع الصحي مؤثرا

ً
أن ُيدرس في إطار التحقق  ال بّد الناس(، وتابعا

مهمة، ومهٌم أن نجد حضور العربية فيه. وهذا ما سندرسه في املبحث األول من ئح ومجاالت من التزام التعريب فيه، ألنه يمّس شرا

 هذا الفصل.

 تعريب القطاع الصحي(. –تعريب املصطلحات الطبية وسأتناول موضوع التعريب من ناحيتين، هما: ) 

ا من 
ً
 لكل أنواع النشاط أما املبحث الثاني، فإننا نبحث فيه وضع التعريب في قطاع التجارة، انطالق

ً
كون اللغة أصال

الحضاري والثقافي في املجتمع، ودليل النشاط اإلنساني، ومظهر السلوك اليومي الذي تقوم به الجماعة، وهي أيًضا أقرب األدلة 

ا هًم ماللغة دوًرا  تلعبألي مجتمع معاصر، ففي كل مجتمع، مهما كانت طبيعته وحجمه صة وأقواها عند استقصاء املالمح الخا

من وهذه املجاالت التي تدخل فيها و  (2)؛ فهي الرمز ملصالحهم املشتركة، وهي األداة التي تمكننا من الدخول إلى املجتمع،وأساسًيا 

 مجال التجارة، بكل األفرع التي تندرج تحته.   : اللغة وتلعب دوًرا أساسًيا وتتكشف من خالله صورة املجتمع

عّد قطر إحداها؛ حيث وفي هذا املقام نذكر ما قامت 
ُ
به "منظمة التجارة العاملية" التي تضم مائة وأربًعا وستين دولة، ت

دعت فيها املجموعة العربية املكونة من ثالث عشرة دولة، إلى اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة، واعتبرت 

سهم 
ُ
سهل مشاركة الحكومات نظمة سيُ في املوأّن جعلها لغة رسمية  في تقوية وتطوير عمل املنظمة،املجموعة أن هذه الخطوة ست

وبالفعل تم اعتماد لغة الضاد ضمن اللغات  سهم في زيادة وعي الجمهور بنظام التجارة العاملية في املنطقة العربية،العربية، وسيُ 

ل العربية وتقديرها ضمن اللغات ية قد استجابت إلى نداءات دخو . فإذا كانت مؤسسة دولية عامل(3)2015الرسمية فيها عام 

املفروضة في املنظمة، رغم أن عدد الدول العربية فيها ال يزيد عن ثالث عشرة دولة، فاألحرى أن نجتهد نحن العرب في بالدنا إلعزاز 

                                                           
  :qatar.smetoolkit.org//http:  انظر (1)
 .17،15، ص2001، الطبعة الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، اللغة بين املعيارية والوصفيةتمام حسان،  (2)
  http://www.aljazeera.net/news/arabicانظر:  (3)

http://www.sidra.org/ar/Pages/default.aspx
http://www.sidra.org/ar/Pages/default.aspx
http://www.sidra.org/ar/Pages/default.aspx
http://qatar.smetoolkit.org/qatar/en/content/ar
http://qatar.smetoolkit.org/qatar/en/content/ar
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://www.aljazeera.net/news/arabic
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 ثاني، الذي سأوضح فيه هذه اللغة وفرضها في كل املجاالت ومنها املجال التجاري. وهذا هو محور املبحث ال
ً

اهّية املجال م أوال

 التجاري، ومن ثم سأختار بعض املجاالت التي سأطّبق عليها واقع التعريب.

املحورين القادمين نماذج تحليلية تكشف واقع االلتزام بتطبيق التعريب في مجالي الصحة والتجارة، في وسأعرض 

عالج نماذويبحث كل من املحورين حال التعريب في هذه 
ُ
ج من مراسالت وُمحررات وفواتير وغيرها من القطاعات بدراسة موجزة، ت

لزم بالتعريب.
ُ
عتمدة في هذه الجهات، بناًء على ما تّم عرضه في الفصل األول من قوانين ت

ُ
 املنشورات امل

ملية للنهوض باللغة ع مجلس أمناء املنظمة العاااجتمما صدر عن  -حول كل ما تم دراسته-وسآخذ في عين االعتبار 

، الذي 2015في الخامس والعشرين من يناير، سنة الدكتور عبدالعزيز بن تركي السبيعي، رئيس مجلس األمناء،  العربية، برئاسة

 ستراتيجية للمنظمة خالل السنوات الخمس القادمة للنهوض باللغة العربية.ملناقشة ومتابعة ما تم إنجازه في إعداد الخطة اال ُعقد 

مه رئيس مجلس أمناء املنظمة، قّد ، الذي في دولة قطر "ماية اللغة العربيةمشروع قانون حُعرض خالل االجتماع " وقد

وهو أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية  ،ت عليه املادة األولى في الدستور القطري إلى أن مشروع القانون يحقق ما نصّ مشيًرا 

ويحد من استعمال  ،الدارجة واملختلطة على حساب العربيةن القانون يعالج املخالفات اللغوية إلى أالنظر لغتها الرسمية، الفًتا 

العامية في املؤسسات الخدمية واإلعالمية والتربوية التعليمية واألكاديمية، كما أنه يؤكد القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس 

 .)1(الوزراء بشأن احترام اللغة العربية

سه معالي الشيخ  ، وذلك في اجتماع2016العاشر من فبراير عام املوافقة على هذا القانون، لم تصدر إال في إال أن 
ّ
ترأ

عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء في الديوان األميري، والذي قرر فيه عقب االجتماع سعادة السيد أحمد 

 يلي:وزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما بن عبدهللا آل محمود نائب رئيس مجلس ال

 ظر املجلس في املوضوعات املدرجة على جدول األعمال، على النحو التالي:" ن

 
ً

 املوافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية. - أوال

واملؤسسات التعليمية الرسمية في ويتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات واملؤسسات الرسمية، 

بلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعامالت جميع مراحل التعليم، وال

عليها ومراسالت وتسميات وبرامج ومنشورات وإعالنات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف 

 (2)".املعارفالحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم و 

ا من هذا القرار كان االستقصاء والجمع والبحث للنماذج التي سأعرضها، مع التعقيب.
ً
 وانطالق

 

  

                                                           
ad5b-8aee1faa/17432d122741-10c9-1ca4-dff4-6451603http://www.raya.com/home/print/f- انظر: (1)

420891f27c8e-b0ab-4529  
 .11/02/2016 ،القطريةصحيفة العرب  :انظر (2)

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/faa1aee8-b5ad-4529-ab0b-e8c27f420891
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/faa1aee8-b5ad-4529-ab0b-e8c27f420891
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/faa1aee8-b5ad-4529-ab0b-e8c27f420891
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/faa1aee8-b5ad-4529-ab0b-e8c27f420891
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 املبحث األول 

 مجال الصحة

تعريب القطاع الصحي(،  –إّن دراسة التعريب في مجال الصحة، تتكّون من ناحيتين هما: )تعريب املصطلحات الطبية 

 إلى أنه ال توجد خطوات حقيقية وفي محورنا هذا، سنعرُض بشكٍل 
ً
 سريع لتعريب املصطلحات الطبية، ألنه ليس موضوعنا؛ نظرا

 تعريب املجال الصحي في املؤسسات والتعامالت، وذلك ألّن هذا املجال هو القابل للرصد واملتابعة، 
ُ
في هذا األمر، وبعد ذلك سنبحث

 على وجود اللغة العربية فيك
ً
 هذه املواطن.  ما نّصت القوانين أساسا

"للمركز الندوة التعريفية األولى بالنسبة لتعريب املصطلحات، خطت وزارة الصحة خطوة أولى من خالل استضافة 

، لكتب واملناهج الطبيةوذلك بهدف التعريف بجهود مركز تعريب العلوم الصحية في ترجمة ا، (1)"العربي لتعريب العلوم الصحية

على تعزيز التعاون مع املراكز والهيئات اإلقليمية والدولية ةوزارة الصحالندوة تعكس حرص و  عريف املختصين في األجهزة وت،

وبدوره الهام في تحقيق الكثير من األهداف  الحكومية والجامعات واملؤسسات في القطاعين الخاص والعام في دولة قطر بهذا املركز

 ،ترجمة وتأليف الكتب الطبية باللغة العربيةبي، وقد حقق إسهاماٍت مميزة في مجال التعريب، ومنها اإلسهام في تعريب التعليم الط في

وحصر وتخزين الوثائق واملعلومات الطبية في قاعدة معلومات شاملة يسهل استرجاعها عند ة، وبناء القواميس واألطالس الطبي

 .الحاجة

د املشاركون في الندوة 
ّ
ا أن ترجمة وتعريب العلوم خصوصً  ،الجهودضرورة تقديم املزيد من الدعم وتضافر وقد أك

عّد الطبية 
ُ
سهممن أسس نهضة وتقدم األمة ت

ُ
   .ت أمام املهتمينفي إزالة الحواجز والعقبا ، وت

طالقه ومعوقات التعريب وعرض تجارب ناقشت الندوة التعريفية نشاط وجهود مركز تعريب العلوم الصحية منذ انو 

ألف مصطلح ضمن مشروع  150ألف مصطلح طبي من أصل  65ترجمة حوالي املركز استطاع  د، وقالدول العربية في هذا املجال

عالوة ، العربيةا من أمهات الكتب الطبية إلى اللغة كتابً  320بترجمة  ، كما قام املركزتوحيد املصطلحات بمنظمة الصحة العاملية

ا ينتمي إلى سلسلة كتب الثقافة كتابً  سبعينجانب تأليف  إلى ،ا في مختلف فروع العلوم الطبيةا طبيً كتابً  عشرينعلى تأليف 

 (2).الصحية واملتاحة للقارئ العادي

عن هذا املجال، وفي وباالنتقال للحديث عن التعريب في املؤسسات، يتبّين لنا أّن وزارة الصحة العامة هي املسؤول األول 

أن وزارة الصحة العامة: "تختص بشؤون الرعاية  ة: لثامنة عشراملادة اهذا السياق نجد اختصاصاتها، حسب قوانين الدولة، في 

الصحية في الدولة، وتوفير أقص ى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية على مستوى يحظى 

                                                           
َبل منظمة  (1) عربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب )جامعة الدول العربية(، مقّره دولة الكويت، وقد تم إنشاؤه من قِّ

م بتونس، ويقوم بتعريب العلوم الصحية، وذلك بتوفير األدوات 1980مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الخامسة عام 

 العربية في مجاالت العلوم الصحية.لتأليف باللغة والعناية بالترجمة واة للتعريب، والوسائل الضروري

/http://www.qna.org.qa/News ،-0091-c29c2dbfhttp://www.raya.com/news/pages .انظر: جريدة الراية (2)

8b6ab5e9e75e-ff86-2c47  

http://www.qna.org.qa/News
http://www.qna.org.qa/News
http://www.qna.org.qa/News
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
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عليها، حية واإلشراف بسمعة دولية وتقدير عاملي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الص

واإلشراف على نظام التأمين الصحي واملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية ومزاولة املهن الطبية والطبية املساعدة 

 (1)والصيدلية"

 وتندرج تحت مسؤولية الوزارة: مؤسسة حمد الطبية، وهي املستشفى الحكومي للدولة، وتتمثل في عدة مستشفيات:

 العام.مستشفى حمد  -1

 النساء والوالدة.  مستشفى -2

 مستشفى الرميلة. -3

 مراكز الرعاية الصحية األولية واملرافق العالجية األخرى. -4

 (2)أي مستشفى أو مركز صحي أو مرفق عالجي تنشئه املؤسسة أو يصدر قرار من مجلس الوزراء بضّمه إليها. -5

 

نينها وأحكامها، وتأخذ نفس املنحى في التطبيق لقواوحيث إّن جميع هذه املستشفيات تابعة ملؤسسة حمد وخاضعة 

حررات التي تصدر عنها مع 
ُ
 قوانين التعريب، لذا فقد قمُت بجمع نماذج من امل

ً
والتعامالت، فمن املفترض أن تسري عليها جميعا

 منها. التعقيب والتحليل لكل

  

                                                           
 .بتعيين اختصاصات الوزارات 2014( لسنة 16قرار أميري رقم ) (1)
 تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها.، ب2002لسنة  14قانون رقم  ،3 انظر: املادة (2)
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 النماذج التطبيقية:

 طوابع تسجيل الدخول للمركز الصحي: -1

م إليهم بمجرد تسجيل الدخول إلى املركز الصحي، فُيقّدمها املريض إلى ( 1الصورة رقم )
ّ
سل

ُ
مثل طوابع املرض ى التي ت

ُ
ت

طبع الستخدام املرض ى في مجاالت أخرى عديدة في 
ُ
املمرض أو الطبيب الذي يمّر عليه في املراحل القادمة من زيارة العالج، كما ت

 ، وغيرها. ل حاالت الطوارئ أثناء وجودهم في املستشفى، مث

 –تاريخ امليالد  –الجنسية  –االسم  -وكما هو موّضح في الصورة، فإّن البيانات املذكورة في البطاقة هي: )الرقم الصحي 

وقد كان  تاريخ انتهاء البطاقة( وقد وردت جميعها باللغة اإلنجليزية، دون ذكر املعلومات بالعربية إلى جانب اللغة اإلنجليزية. –النوع 

 أن مجال املستشفى هو ساحة متسعة يرتادها كل الناس من جميع األعمار باإلمك
ً
ان إضافة هذه البيانات باللغة العربية، خاصة

 أن يكونوا ممن ال ُيجيد اللغة اإلنجليزية. 
ً
 واملستويات الثقافية، فمنهم األطفال ومنهم كبار السّن، وهذه الفئات ُيحتمل جدا

 

 

 

 

 

 ع تسجيل الدخول إلى املركز الصحي.طواب –( 1الصورة رقم )

 

 

 البطاقة الصحية للمريض: -2

البطاقة الصحية للمريض هي جواز دخوله إلى املستشفى، ومواصلة الحصول على خدمات الرعاية الصحية في 

اجها مرافق ومستشفيات مؤسسة حمد؛ من إجراءات تلقي العالج وتسلم الدواء وحجز املواعيد وغيرها من املعامالت التي يحت

منح 
ُ
رقم البطاقة الشخصية، ، وتحمل البيانات التالية: )االسم، و طرلجميع املواطنين واملقيمين في دولة قاملريض. وهي ت

 .، والرقم الصحي(والجنسية، وتاريخ اإلصدار



 

111 

إلنجليزية، أما ( فإّن البطاقة الصحية، في وجهها األول تحمل البيانات باللغتين العربية وا2وكما نالحظ في الصورة رقم ) 

كرت معظم 
ُ
 املعلومات باللغة اإلنجليزية، مثل: رقم املركز الصحي، وفئة الدم، واملوقع، ورقم امللف.الجهة الثانية فقد ذ

 

 

 

 

 

 البطاقة الصحية القطرية. –( 2الصورة رقم )

 

 

 

 دفتر متابعة الحمل: -3

رة خاصة بها، يتم من خاللها متابعة  ُيخصص لكل سيدة حامل تابعة ملؤسسة الرعاية الصحية األولية
ّ
"حمد" ُمفك

الحمل عن طريق رجوع الطبيبة واملمرضة إلى الدفتر في كل زيارة، وتدوين املعلومات الحديثة عن السيدة والجنين، وتوصيات 

 الطبيبة ورأيها. 

 الدمج بين اللغتين، إال أن اللغة اإلنجليزية هي السائدة في الصوفي هذا الكتيب، نلحظ 
ُ
فحات األهّم من الكتيب، حيث

 ال تتم مراعاة كون اللغة العربية هي اللغة األّم للمريضة.

 فتأتي صفحات املتابعة واملعلومات املتعلقة بها وبطفلها جميعها باللغة اإلنجليزية. وُيكتفى باستعمال اللغة العربية في

عتب
ُ
قّدمة، وذلك من خالل ذكر نبذة تعريفية بسيطة: "ت

ُ
 للعناية بك في فترة حملك، صفحة امل

ً
 صحًيا متكامال

ً
ر هذه الوثيقة سجال
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ألنها تؤمن لك تطور الحمل ونمو الجنين صحًيا، ويستطيع الفريق الطبي من خالل هذه الوثيقة االطالع على الحالة الصحية لك 

 رشادية للحامل.، ثم في صفحات النصائح اإل (1)عاية املتكاملة لك في فترة الحمل"مما يمكنه من تقديم الر 

( نماذج من املفكرة، توضح انعدام تعريب املعلومات األساسية الالزمة لألم، 5( إلى )3وفي الصور القادمة من رقم )

 واالكتفاء باللغة اإلنجليزية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5مفكرة رعاية الحامل، ص (1)
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 صفحة املقدمة تشمل اللغتين: العربية واإلنجليزية. –( 3الصورة رقم )

 

 

 

همة مكتوبة باللغة اإلنجليزية.صفحات املتا –( 4الصورة رقم )
ُ
 بعة التي تحوي البيانات امل
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همة مكتوبة باللغة اإلنجليزية. -( 5الصورة رقم )
ُ
 صفحات املتابعة التي تحوي البيانات امل

 

 

 

 

 للصيدلية:معاملة الدفع  -4

ق استخدام اللغة تأتي فواتير الدفع في املراكز الصحية التابعة ملؤسسة حمد الطبية، أنموذًجا آخر لعدم تطبي

(؛ هذه الصورة عبارة عن إيصال ُيفيد بدفع املريض لرسوم الخدمة الطبية، وقد ُحّرر 6العربية، فكما نرى في الصورة رقم )

 باللغة اإلنجليزية، باستثنا
ً

 ء اسم املريض.كامال

ستلم. جميعها 
ُ
قد ُحّررت باللغة فالتواريخ والجنسية والخدمة املطلوب الدفع لها، وثمن الرسوم، واسم امل

 اإلنجليزية.
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 إيصال الدفع للصيدلية. –( 6الصورة رقم )

 

 

 

 

 أوراق حجز املواعيد: -5

ورقًيا على "بطاقة املواعيد"، تحمل هذه الورقة عند قيام املريض بحجز موعٍد لحضوره في املرة القادمة، فإنه يحصل 

تاريخ  -اسم العيادة -نوع الزيارة-الطبيب املعالج-الجنسية-رقم الصحيال-جميع البيانات الالزمة للموعد القادم. ومنها: )االسم 

 اسم املوظف/املوظفة( ُمذيلة بمالحظات عامة لصاحب املوعد.-وقت املوعد -املوعد

دّون باللغة العربية، وُيكتفى باالسم التعريفي للمعلومة، كما هو الالفت للذكر هنا، 
ُ
أّن املعلومات املهمة نفسها، ال ت

ذكر 7في الصورة رقم ) موضح
ُ
 –املالحظات باللغة العربية وهي: )الرجاء إحضار بطاقتك الصحية سارية املفعول  -فقط-(، بينما ت

إذا لم تتمكن من الحضور الرجاء االتصال على الرقم أدناه قبل املوعد بثالثة أيام على األقل، حتى نتمكن من تخصيص الوقت 

 وعد بثالثين دقيقة (.الرجاء الحضور قبل امل -ملريض آخر
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 ورقة تفاصيل حجز موعد. -( 7الصورة رقم )

 

 

 

 

 :ملصقات علب الدواء -6

تكون ملصقات الدواء، مطبوعة باللغتين العربية واإلنجليزية، مع توضيح طريقة االستخدام تفرض القوانين أن 

 تطبيق هذا القانون.( مثالين على 9( و )8على العلبة باللغة العربية، ونرى في الصورتين رقم )

ب في هذا املجال ُيظهر ولكن األنموذج الثاني ُيقّدم لنا وجًها من طبيعة التعريب في شرح استخدام األدوية، فالتعري

جل من الخارج  1ضعًفا في التركيب والقدرة على الشرح الالزم حول استخدام الدواء، فالتعبير ركيك وضعيف في قولهم )يوضع 

 يلّوث البصر عند رؤيته، ويشّوه صورة العربية في األذهان.مرتين(، وهذا مما 
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 ملصق لحبوب عالجية. -( 8الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 ملصق لدواء عالجي. -( 9الصورة رقم )
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 تعقيب: 

هذا مسٌح سريع لوضع اللغة العربية في مجال الصحة؛ وقد أظهر لنا أّن الخطوة الكبرى في تعريب املصطلحات الطبية، 

 وبشكٍل طفيف.ير موجودة في قطر، أما الخطوة األخرى في تعريب املؤسسات الطبية، فإننا نلحظ أنه يظهُر على استحياء غ

، فلم أجد أي مادة تنّص على وجوب بمؤسسة حمد الطبيةالقوانين والتشريعات الخاصة  وقد قمُت باالطالع على وثائق

سة وما يتبع لها، رغم أن قانون حماية اللغة العربية ُيلزم جميع املؤسسات إلزام استخدام اللغة العربية في معامالت املؤس

، كما ورد في نّصه في مقدمة هذا املبحث، والجدير بالذكر أن تلك املواد كانت باستخدامها وجعلها لغة امل
ً
راسالت والتعامالت عامة

من خالل متابعتي -ك لم يصدر إلى هذه اللحظة  بتواريخ تسبق ظهور القانون الجديد فيما يخص تعميم استخدامها، ومع ذل

طّبق ما جاء في نّص مادة حماية اللغة العربية، وبناًء املؤسسة، كما لم يُ  أي تعديٍل أو تغييٍر يدعم العربية ضمن قوانين -الدائمة

بية؛ لكونها صرًحا مؤثًرا يصدر من مراجعة هذا األمر والنظر فيما يخدم عملية التعريب من ناحية هذه املؤسسة الط ال بّد على هذا 

بشكل ال يحتمل  –عنه الكثير من املعامالت واألوراق يومًيا، والتعريب في هذا املكان واجٌب، حتى يتمكن الناطقون باللغة العربية 

ألخص في حالة من فهم حالتهم الصحية ومعامالتهم الخاصة بالدفع وغيرها من األوراق واملهمة، وبا -اللبس في هذا املجال الحيوي 

فوجود  وتعارض فرض اللغة اإلنجليزية عليهم بشكل عملي مع أمور  وثوابت كثيرة أهمها الهوية.تنّوع أعمار املرض ى وثقافاتهم، 

 دليل على سير خطة التعريب بشكل سليم وفي األماكن الصحيحة.العربية في هذا املجال هو إعزاٌز وتقديٌر لها مّنا. و 

  



 

119 

 املبحث الثاني

 التجارة مجال

فنحن ، يبدو السوق كاشًفا جيًدا لتحقيق عملية التعريب وإدارة التعدد اللغوي في البلد الذي تنتشر فيه أكثر من لغة

ستخدم إال في هذا املوضع، وقد تكتسب مواقع في أماكن أخرى، 
ُ
نجد فيه لغات تفرض كل واحدة منها نفسها لغة ناشرة قد ال ت

تجارية، ألّن هذه اللغات التي تفرض نفسها في هذا املوضع، ومن أجل هذه الوظيفة، يمكن أن تكون ووظائف أخرى، غير الوظيفة ال

 . (1)غد املسيطرة والناشرة في املجتمع كله؛ لغات ال

 وبحديثنا هنا عن املجال التجاري وما ينضوي تحته، فإننا سُنحدد 
ً

ما تختص به وزارة االقتصاد والتجارة، كما ورد  أوال

 ار األميري:في القر 

متطلبات التنمية تختص وزارة االقتصاد والتجارة باإلشراف على النشاط االقتصادي والتجاري، وتوجيهه بما يتفق مع "

الوطنية، واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات االقتصادية، والعمل على تنمية األعمال وجذب االستثمارات ودعم وتنمية 

جراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع األعمال واالستثمار، واإلشراف على مزاولة املهن التجارية، الصادرات، وتطوير أساليب وإ

املنشآت التجارية واالستثمارية، وإصدار التراخيص الالزمة ملمارسة نشاطها، واإلشراف على تنظيم ومراقبة األسواق وقيد وتسجيل 

املستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية املنافسة ومنع املمارسات  في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير الالزمة لحماية

 (2) "االحتكارية، وحماية حقوق امللكية الفكرية

؛ من أن األعمال التالية (3)فاملجال التجاري يضّم مجاالٍت كثيرة، منها ما نّصت عليه املادة الخامسة من قانون التجارة 

 لوزارة اال
ً
 خاضعا

ً
 تجاريا

ً
عّد عمال

ُ
 قتصاد والتجارة:ت

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، اسات اللغوية، ترجمة حسن حمزة، انظر: لويس جان كالفي، حرب اللغات والسي (1)

 .161ص، 2008بيروت، 

 .2014( لسنة 16( من القرار األميري رقم )11( املادة )2)

 بإصدار قانون التجارة. 2006( لسنة 27( قانون رقم )3)
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 معامالت البنوك..أ

 .واالستثمار والتمويلأعمال الصرافة واملبادالت املالية .ب

 .أعمال الوكالة التجارية والسمسرة.ج

 .عقود التوريد .د

 أعمال املخازن العامة، والرهون املترتبة على األموال املودعة بها.ه

 إلى قانون التعريب الذي أقّرته وزارة االقتصاد وا
ً
لتجارة األخير الذي أوردناه في الفصل السابق، فإّن من واستنادا

: )املنشآت التجارية، و 
ً
 (. وكاالت السياحة والسفرو مراكز الصيانة، و الفنادق، و صالونات التجميل، املجاالت التجارية أيضا

تسري . و التصالوخدمات مراكز االستقبال وا ،وبيانات السلع ،وقوائم الخدمات ،نّص القانون على تعريب الفواتيريو 

املالبس والقطنيات، و السلع االستهالكية، و املنتجات اإللكترونية والكهربائية، و  يارات،تعلق بالسلع مثل: )السي القوانين على ما

تكون اإلعالنات والبيانات املتعلقة بالسلعة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها،  بحيثطفال(، األ لعب و 

 .وثيقة الضمان باللغة العربية لع، ووجوب تحريراعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات األساسية للس كوكذل

 من 
ً
وفي هذا املبحث سآخذ مقتطفاٍت من املجاالت التجارية التي تسري عليها قوانين التعريب، وهي املجاالت األكثر قربا

 كما حدد القانون، وهيالناس من ناحية التعامالت الدائمة واليومية، التي 
ً
 :ينبغي أن نرى فيها التعريب جليا

 فواتير املحالت التجارية واملطاعم. .1

 قوائم الطعام في املطاعم. .2

 ملصقات العلب الغذائية. .3

 اإلعالنات. .4

 الفتات املحالت وأسماؤها. .5

وذلك من خالل التقاط وقد حرصُت في هذا الرصد على إظهار الواقع كما يبدو في الحقيقة التي نعيشها مع التعريب، 

 املحالت التجارية، والجهات املختلفة.الصور والجمع امليداني من 
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 النماذج التطبيقية:

 فواتير املحالت التجارية واملطاعم: -1

؛ ألنها ز مكانتهاياللغة العربية وتعز  على للمحافظةيجابية إخطوة ؛ تعريب فواتير الشراء وكتابتها باللغة العربيةُيعد 

عظم الفواتير فم ،جليزية في الفواتيرنيعرفون املصطلحات التي تكتب باللغة اإل خاصة أولئك الذين ال ، ق املستهلكينتحفظ حقو 

  للمستهلكباللغات املختلفة قد تكون مضللة 
ً
 . لعدم درايته بها نظرا

نهم من االطالع عل وُيسهم تعريب الفواتير
ّ
ى البيانات والخدمات أيًضا في تحقيق العدل لدى املستهلكين؛ ألنه يمك

 على أنه يحفظ املدفوعة، بلغة سهلة متداولة،
ً
 في خدمته  الروابط بين العربي ولغته ويزيدالهوية والتراث  عالوة

ً
التي يجدها حاضرة

 (1) .في جميع املجاالت، ويسهل عملية استبدال السلعة واسترجاعها، كما يمنع الغش وتالعب بعض التجار

صرف في املحالت املختلفة واملطاعم، التي تدخل ضمن رقابة الدولة، وتنطبق عليها الفواتير التي نرصد في هذا القطاع و 
ُ
ت

 قوانينها، بما في ذلك استخدام اللغة العربية.

 على سوء التركيب في الجمل، مثل:  ) أكلينا جبنة 11(  و)10ونرى في الصورتين رقم )
ً
سنبلة  –واحة دجاج أرجل  –( مثاال

 جبنة رومي مصري (.  –التغذية صدر حبش  –ون أخضر سلقينيزيت -بيتزا

 

 

 

 

                                                           
-4-14وجريدة الراية  ،/2015http://www.albayan.ae/opinions/articles-05-30-1.2384911البيان موقع  انظر: (1)

 .12760العدد  2017

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-05-30-1.2384911
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-05-30-1.2384911
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 مشتريات غذائية. فاتورة – (10الصورة رقم )

 

 

 فاتورة مشتريات غذائية. -(11الصورة رقم )
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ستخدمة في التعريب، فعند قراءة هذه الفاتورة يلتبس عليك اسم 
ُ
نقف هنا أمام اضطراب في طبيعة اللغة العربية امل

لشركة، مع اسم املنتج، ووصف املنتج؛ حيث تتداخل تراكيب الجملة مًعا دون ترتيب واضح ُيحقق لنا الهدف من تعريب الفاتورة ا

! 

كالسيك براون(،  -اكوابانا -جيالتو براون  -التعريب بشكٍل حرفي بالضبط )اسبرسو(، فإننا نجد 12أما في الصورة رقم )

كلمة "اكوابانا" وما هو "كالسيك براون" ؟ كأنك تقرأ الكلمات اإلنجليزية ولكن على أي ش يء تدلفعند قراءة الفاتورة أنت ال تعرف 

في الكثير من املطاعم واملحالت؟ وكيف تتحقق من صحة طلبك بحروف عربية، فأين موقع التعريب هنا من هذه الفاتورة ومثيالتها 

حقق
ُ
هذه الفاتورة أهداف التعريب في هذا املجال وتحفظ حقوق املستهلك  حينما تكون الفاتورة بهذا الشكل من التعريب؟ وهل ت

 وتوضح ماله وما عليه عند مراجعته للفاتورة؟

 

 

 فاتورة مطعم. -(12الصورة رقم )
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تب في آخرها: 13وهناك نوٌع آخر من األخطاء، كما نرى في الصورة رقم )
ُ
 (، حيث ك

 لكم 
ً
 ال يحصل تبديل على املالبس الداخلية وااللكترونيات".  زيارة مرة أخرى ألسباب السحي –"شكرا

ستبدل، وذ
ُ
 لك، ُزرنا مرة أخرى .... املالبس الداخلية واإللكترونيات ال ت

ً
 لك ألسباب صحية(.ويقصد بذلك: )شكرا

 عن األخطاء اإلمالئية التي تشّوه العبارات وتزيد األمر
ً
 من  لكننا هنا نرى التعريب بشكٍل حرفي ورديء، فضال

ً
سوًءا، بدال

سّهل على املستهلك القراءة واالستيعاب السريع للفاتورة.
ُ
 أن تؤدي وظيفة التعريب فيها وت

 

 

 

 فاتورة محل. -(13الصورة رقم )
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 (، فهي فواتير صادرة باللغة اإلنجليزية دون تعريب.14أما في الصورة رقم )

 

 

 

 

  

 نماذج غير معربة. -(14الصورة رقم ) 
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 من نوٍع آخر، وهو على ما يبدو مشكلة برمجية أو تقنية تقع فيها كثير من املحالت، فالجملة 15ي الصورة رقم )وف
ً
( نكتشف خطأ

 باللغة العربية تبدو بهذا الشكل: 

 من تار  ". 14" يخ آخر عملية شراء  -
ً
 يتم استبدال شكرنز بعد يوما

 يدك املتوفر التي"."أحرزتها في هذه العملية يتم استبعاد شكرنز في رص -

 

 

 

 

 

 تعريب ركيك. -(15الصورة رقم )

 

 

 

 

  " ؛14ولعله يتضح لنا أين يكمن الخلل هنا، فدخول رقم باللغة اإلنجليزية إلى وسط الجملة وهو "
ً
قد قلب الترجمة رأسا

 من تاريخ آخر عملية  41على عقب، وجعل بداية الجملة مشطورة إلى قسمين، فاملفترض أن تكون: ) يتم استبدال شكرنز بعد 
ً
يوما

 شراء(. والجملة الثانية يفترض أن تكون: ) يتم استبعاد شكرنز في رصيدك املتوفر الذي أحرزته في هذه العملية (.

فسد سير تركيب الجملة بالشكل وعلى كل حال فا
ُ
لتركيب ركيك ويحتاج إلى إعادة صياغة، بغّض النظر عن وجود أرقام ت

 الصحيح.

القدر من النماذج الواقعية التي تعكس لنا وضع التعريب في فواتير املحالت التجارية واملطاعم، وإلى جوار  ونكتفي بهذا

 وجود نماذج 
ً
 هذه النماذج ال ننكر أيضا

ً
تعريبية جيدة، لكّن األمر الذي يعنينا هنا هو كثرة النماذج السيئة وانعدام التعريب تماما

عضلة
ُ
 التي نسعى إلى إيجاد حلوٍل لها. في بعض املحالت، وهذه هي امل
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عّربة
ُ
 وأرى أن أقرب الحلول الفّعالة هو تكوين فريق ُمختص بترجمة الفواتير وتعريبها، ليقوم بتوحيد الكلمات امل

املستخدمة في الفواتير بشكٍل عام، التي يشيع استخدامها وتكون مكررة في معظم املحالت واملجمعات التجارية واملطاعم، كاملواد 

الغذائية، وأدوات النظافة، وغيرها من املستلزمات الشرائية للسلع املعروضة في املحالت. فيعمل هذا الفريق على توحيدها وكتابتها 

إمالئًيا وتركيبًيا، فُتحّل قضية إحالل العربية في هذا املجال. وتتفادى املجمعات واملحاّل التجارية ما قد يحصل  بلغة عربية سليمة

 يجة عدم وجود شخص متخصص في الترجمة.من أخطاء نت

 قوائم الطعام في املطاعم:  -2

قّدمة، وبعد الجمع واالطالع على 
ُ
تفتقر كثير من قوائم الطعام في املطاعم إلى التعريب الصحيح والسليم لألصناف امل

 ام، تتلخص فيما يلي: عدد من القوائم في مطاعم متعددة متفاوتة املستوى، أستطيع القول بأن مشاكل تعريب قوائم الطع

 عدم وجود تعريب أساًسا:.أ

ًنا بعض القوائم في املطاعم التي ليس فيها أي ترجمة للمصطلحات واألطباق. مما يضطرنا حيث تستوقفنا أحيا

 (.16لسؤال النادل عن معاني أنواع األصناف املذكورة في القائمة. وذلك كما نرى في الصورة رقم )

 

 

 

 

  

 عدم وجود تعريب. –( 16الصورة رقم )
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 النقل الحرفي للمسميات:.ب

حيث يتم كتابة الكلمة اإلنجليزية ذاتها ولكن بحروف عربية. وهذا النوع من األخطاء هو األكثر شيوًعا في القوائم،  

صورتين رقم فالزبون في هذه الحالة ال يستفيد شيًئا من عملية التعريب املبنية على النقل الحرفي للكلمات، ومثال ذلك في ال

(17.) 

 

 

 

 

 نقل حرفي للمسميات. –( أ 17الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 نقل حرفي للمسميات. –( ب 17الصورة رقم )
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 التركيب الخاطئ للجملة كاملة:.ج

عّبرة عن الصنف املعروض في القائمة. وذلك في 
ُ
حيث نجد في هذا النوع، تقديًما وتأخيًرا في كلمات الجملة امل

بسيطة إليضاح محتويات الصنف، مما يشّوه املظهر العام للغة أكثر من كلمة، أو التي ُيدرج فيها نبذة األصناف التي تحوي 

 (.18العربية. كما نرى في الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 تركيب خاطئ وأخطاء إمالئية. –( 18الصورة رقم )
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 األخطاء اإلمالئية:.د

إنقاصها، أو تقديم املصطلحات اإلنجليزية، كزيادة حروف أو تقع كثير من املطاعم في أخطاء إمالئية أثناء تعريب 

وتأخير الحروف لتصبح في أماكن غير أماكنها الصحيحة في الكلمة، مما يجعل الكلمة في وضع حرج ومضحك، وهذا مما ال 

 (.19( و )18ُيرتض ى للغة العربية في أي موقٍع كانت. ومثال ذلك، الصور رقم )

 

 

 

 أخطاء إمالئية.  -( 19الصورة رقم )
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 الغذائية:ملصقات العلب  -3

على أن تكون البيانات املحررة على العبوات باللغة العربية أكبر حجًما  -كما مّر علينا في الفصل السابق-نص القانون 

بالترجمة العربية، وكذلك أن تدّون البيانات على أغلفتها  ال بّد وأوضح مكاًنا، وكذلك األمر بالنسبة إلى األغذية املستوردة من الخارج، 

 في حالة عرضها في املحالت التجارية.

(، من 20ولكن ما وجدته أثناء عملية الرصد، يكشف لنا واقًعا مختلًفا عّما تسّنه القوانين، كما نالحظ في الصورة رقم )

( 21العربية. أما الصورة رقم )إلنجليزية فقط، دون بيان باللغة أن بعض املحالت هنا قد أوضحت مسمى الصنف الغذائي باللغة ا

  نقل حرفي دون توضيح للصنف. -كما نرى  -فنالحظ فيها تعريًبا، ولكنه 

 

 

 

 

 

 

 ملصقات غذائية ال توّضح نوع الصنف باللغة العربية. –( 20الصورة )
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 نقل حرفي. –( 21الصورة رقم )

 

 

 

 

  والخالصة أن املالحظ بشكٍل عام حول ملصقات العلب الغذائية
ً
والسلع التجارية مما تّم توثيقه هنا أو مما نراه يوميا

 حرفًيا ال يشرح لنا املعنى باللغة 
ً

ين، وإما منقول نقال
َ
، أو مكتوب بتركيب وإمالء خاطئ

ً
في السوق أن التعريب فيها إما معدوم تماما

 ستهلك.العربية كما ينبغي للم

 اإلعالنات:-4

ستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة تجارية أو صناعية، أو إقناعه بميزات اإلعالن التجاري هو مجموعة من الوسائ
ُ
ل امل

 من خالل األساليب الفنية واللغوية والنفسية التي يستخدمها. 
ً
منتجاتها؛ فهو رسالة اتصالية هدفها استمالة املستهلك سلوكيا

وبما أن اإلعالن له  (1)قل املادة اإلعالمية إلى الجمهور، لى استعمال اللغة باعتبارها وسيلة لنوالشّك أن العملية اإلعالنية بحاجة إ

 فيه، ولذا ف
ً
 مؤثرا

ً
لع عليه، فإنه من الطبيعي أن تكون اللغة عامال

ّ
هنا من انتهاز  ال بّد أبعاد نفسية ومؤثرة في نفس املستهلك أو املط

ح والسليم. وجعلها لغة شائعة منتشرة في جميع ، واملساعدة على شيوعها بالشكل الصحيالفرصة لتثبيت العربية في أذهان العامة

 املجاالت.

                                                           
دار البداية ناشرون وموزعون، ، ، الطبعة األولى اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثةوليد إبراهيم الحاج، انظر:  (1)

 .143،144ص، 2011ردن، األ 
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ولكّن اإلعالنات لدينا بدأت تأخذ منحًى آخر، إذ انتشرت فيها العامية، وغزتها اإلنجليزية، ويشمل هذا الجزء من البحث 

طبع في الصحف القطرية، لكنن
ُ
 عن وجود مخالحديث عن تلك اإلعالنات التي ت

ً
الفات لغوية في اإلعالنات ا ال ينبغي أن نغفل أيضا

علقة في امليادين العامة والطرقات، مما يشغل حيًزا جغرافًيا واسًعا له، ويترك تأثيًرا عميًقا في الذهن؛ نظًرا ملوقعه وكثرة مش
ُ
اهدة امل

 الناس له ويتحمل مسؤولية ذلك جهات عدة.

الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو كل وسيلة الغرض منها إعالم ن بأنه: "ويعّرف القانون القطري اإلعال 

أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك  ،املنتجات الصناعية أو التجارية أو األجهزة أو اآلالت

ب أو من املعدن أو الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع اإلعالن من الخش

 (1)"الورق أو القماش أو البالستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

تولى الجهات التالية تنظيم اإلعالنات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها تو 

  وإلغائها واإلشراف عليها ومراقبتها:

  بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشر باملطارات أو املرافق الخاصة بها. الهيئة العامة للطيران املدني، -1

  القطرية لإلعالم، بالنسبة لإلعالنات التي تتم من خالل وسائل اإلعالم املسموعة أو املرئية.املؤسسة  -2

  ة األخرى.اللجنة األوملبية القطرية، بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشر باملالعب واملنشآت الرياضي -3

باملوانئ واألرصفة أو أي من املرافق الشركات القطرية إلدارة املوانئ، بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشر  -4

  التابعة لها.

الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشر في املرافق التابعة لها أو توضع  -5

  على املطبوعات البريدية.

لتملك فيها قرار لجهات القائمة على إدارة املناطق االستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات اا -6

 (2) من مجلس الوزراء، بالنسبة لإلعالنات التي توضع أو تباشر بتلك املناطق.

 حول وظيفة شا22نشاهد في الصورة رقم ) بالنسبة لإلعالنات املتعلقة بالصحف، فإنناو 
ً
 ( إعالنا

ً
غرة، يأتي كامال

 هي إعالن ملحل تجاري في صحيفة قطرية بالنسخة العربية، لم ُيذكر فيه 23باللغة اإلنجليزية، والصورة التي تليها رقم )
ً
( أيضا

ك الحال فيها، جاء في النسخة العربية من ( فهي إعالن ملدرسة تعليمية، وكذل24أي تفاصيل باللغة العربية. أما الصورة رقم )

 باللغة اإلنجليزية. وفي الصورتين األخيرتين رقم )الصحيف
ً
(، إعالنان عن مناقصات مطروحة من شركات، 25ة، لكنه كان كامال

 قط.لم تلتزم العربية فيها 

                                                           
اقبة وضع اإلعالنات. 2012( لسنة 1)القانون رقم  (1)  بتنظيم ومر
 املصدر السابق نفسه. (2)
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ا، ضا
ً
 ولفظ

ً
نشر بالعامّية، كتابة

ُ
صاغ وت

ُ
ربة بحروف العربية وجمال التعبير فيها هذا باإلضافة إلى اإلعالنات التي باتت ت

ئط، وعموًما فأنا في هذا البحث ال أتطرق إلى مزاحمة العامية لألجنبية، بل أركز على وجود اللغة العربية مقابل اإلنجليزية عرض الحا

زاحم لغتنا في كل املجاالت، وتحاول فرض سيطرتها على كل النطاقات التي تحّل 
ُ
 قوية ت

ً
العربية فيها. وأما العامية  فقط، لكونها لغة

 ر.فلها مجال نقاش آخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعالن عن وظيفة شاغرة –(  22الصورة رقم )
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  إعالن ملحل تجاري. –( 23الصورة رقم ) 

 

 

 إعالن عن مدرسة. –( 24الصورة رقم )
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 إعالن مناقصات لشركات. –( 25الصورة رقم )
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 وأسماؤها:الفتات املحالت  -5

كتب بالحروف العربية من الالفت للنظر في الفترة األخيرة، كثرة الفتات املحا
ُ
ل التجارية التي تحمل عناوين إنجليزية، وت

( هي مثاٌل واضٌح على عدم التزام املحال 82( إلى الصورة رقم )26بنقٍل حرفي للكلمة األجنبية. والصور القادمة من الصورة رقم ) 

 نين التعريب في الالفتات.التجارية بقوا

االنحراف، والسماح ألصحابها بالوصول إلى هذه الدرجة املتقدمة من اإلسهام في وإّن وقوع هذه املحال التجارية في هذا 

نّفذ على أرض الواقع، حتى نرتقي  -تدمير العربية 
ُ
طّبق وت

ُ
بمستوى جريمة تستحق ما ُيسّن لها من عقوبات ومخالفات، نأمل أن ت

 األولى أينما وقع ع
ّ
 ليها النظر.اللغة العربية لتكون بالصورة الالئقة وفي املصاف

 

 



 تعريبحرفيخاطئألسماءالمحالت.–(26الصورةرقم)
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 تعريب حرفي خاطئ السم املحل. –( 27الصورة رقم )

 

 

 

  مكتوبة بحروف عربية. محالت تجارية بأسماء إنجليزية –( 28الصورة رقم )
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 تعقيب عام:

نا الوجه اآلخر من السياسة اللغوية في دولة قطر، حيث إّن الدراسة التطبيقية التي تّمت في هذين املجالين، تكشف ل

سّن بشكل قويم وصحيح، ُيتيح للغة فرض هيمنتها وسلطتها على كل اللغا
ُ
ت، فالدولة تبذل ما بوسعها لدعم إّن القوانين النظرية ت

مباشٌر باللغة، كاملجاالت الصحية  العربية وتعزيز مكانتها في كل القطاعات واملجاالت، وخاصة تلك التي يكون للناس فيها احتكاٌك 

ات الداعمة لنهضة والتجارية. بيد أّن الواقع العملي الذي رأيناه وعايشنا نماذجه التطبيقية ُينافي هذه القوانين النظرية والنداء

 اللغة العربية.

لعقوبات املنصوص عليها والشّك أن هذا الوضع يحتاج إلى وقفة صارمة وعملية تجاه مراقبة التنفيذ والتطبيق، وتنفيذ ا

 في القانون القطري، على كل مخالفة صادرة من أي جهة من الجهات.

عّد مبادرة عملّية داعمة للتعريب، وذلك  ال بّد ولكن قبل ذلك، أرى أنه 
ُ
أن تمّد الجهات املسؤولة يدها بخطوة ت

ا، واعتبار املطاعم وفق املعطيات التي تم االطالع عليها، ففي ظل االنفتاح العصري واختالف أنم
ً
سر حديث

ُ
اط املعيشة لدى األ

البلد أم للسائحين العرب القادمين من الخارج؛ فإننا  جزًءا ال يتجزأ من النشاطات الروتينية الدائمة، سواء أكان ذلك ألهل

طب
ُ
 أن ت

ً
عرض بشكل أكبر، وتمّر على أشخاص أكثر وصار ضروريا

ُ
ع اللغة العربية نرى أن قوائم األصناف في املطاعم صارت ت

 في هذا املجال. -عن طريقها-في األذهان 
ً
 أكثر من ذي قبل،  فلقد بات التعريب ضرورة

ور املحال واملجمعات التجارية، التي باتت أعدادها في زيادة مستمرة، مع خطة النهضة الحديثة وال ننس ى هنا د 

ب افتتاح 
ّ
من املجمعات التجارية الحديثة، بما تحويها  ةما يقارب تسعلدولة قطر، والتي تشير أحدث اإلحصاءات فيها إلى ترق

دة في عمليات الشراء، ومن ثّم زيادة حركة االطالع على السلع من محاّل جديدة ُمضافة إلى املوجود حالًيا؛ وهذا يعني زيا

تنفيذ قرار التعريب في هذه وبياناتها، وكذلك زيادة إصدار الفواتير، ومالم تقف الوزارات املعنية وقفة جادة وحازمة تجاه 

 املجاالت جميعها منذ اآلن، فإّن املشكلة ستتفاقم وسيصبح من الصعب السيطرة عليها. 

قلنا إّن اللغة هي وحدة من الوحدات التي تعيش معنا، ونتعايش باستخدامها في شتى املجاالت. ونحن بذلك وكما 

 التعريب من أخطاء. نجعل أنفسنا في موقف شديد الحرج لنا ولها بما يحويه 

يم مبادرات، ويأتي هنا دور املبادرة الحكومية في املساعدة على تطبيق القوانين بشكٍل صحيح، وذلك من خالل تقد

 نقترحها على هذا النحو: 

 بالنسبة للمجال الصحي:  -1

ركز ُيمكن إيجاد مركز خاص بالتعريب الطبي، يتم التعاون فيه مع معهد قطر لبحوث الحوسبة، ومع امل

، ويتم العمل على ناحيتين من التعريب في هذا املجال، األولى: تعريب املصطلحات العربي لتعريب العلوم الصحية

ترجم املنشورات الصحية، وطوابع دخول 
ُ
الطبية، والثانية: تعريب املجال الصحي بشكٍل عام. ومن خالل هذا املركز ت
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ن يراها باللغة العربية. ويعمم ت املهمة التي يحرص املريض على أاملرض ى، وأوراق حجز املواعيد وغيرها من املحررا

 ذلك على جميع املستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

سهم في تحقق رؤية التعريب في دولة قطر، بعدما 
ُ
وفي اعتقادي أّن هذه املقترحات هي بداية الخطوات األساسية التي ت

 ذه العملية كما يأتي: تم إنجازه من ذلك، وُيمكن تلخيص خطوات سير ه

 ع.رصد الواق -1

 معرفة مكامن الخلل في عمليات التعريب. -2

 إيجاد حلول عملية وواقعية إلحالل التعريب. -3

 الرقابة الصارمة ومتابعة التنفيذ وفرض العقوبات. -4

 بالنسبة للمجال التجاري: -2

ة العربية املتمكنين، ُيمكن تشكيل فرق مسؤولة عن التعريب في كل قطاع، تتكّون من عدد من خريجي اللغ

ون عدة مهام ومراحل عملية، إلظهار الفواتير والقوائم والالفتات وعدد من 
ّ
املختصين في مجال الحوسبة، فيتول

 واإلعالنات وامللصقات على السلع، بالشكل الالئق، وأرى أن تكون هذه املهام هي:

 ترجمة املصطلحات وتوحيدها. .1

 التدقيق اللغوي. .2

 لمرحلتين السابقتين.املراجعة العامة ل .3

 اإللكتروني مع تالفي الوقوع في األخطاء.اإلدخال   .4

وبهذا تصل املحررات إلى أيدينا مكتوبة كتابة صحيحة، إمالئًيا وتركيبًيا وداللًيا، ويكون هذا الفريق تابًعا لوزارة البلدية 

دقيقه واعتماده لالستخدام ور على هذا الفريق ومراجعته وتدون املر  -سواء ما كان في الفواتير أو غيرها-والبيئة، فال يؤكد أي تعريب 

 والطباعة.

ومن الجدير باملالحظة والذكر في سياق هذا املقترح، أنه خالل زياراتي امليدانية للمطاعم من أجل غرض البحث، وعند 

رجمت  بعضمقابلتي للمسؤولين في بعض املطاعم والتحدث إليهم بشأن عدم وجود قوائم عربية، كانت حجة ال
ُ
أن القوائم قد ت

 مناسًبا من عدة نواٍح؛ 
ً

خارج البالد بترجمة سيئة وغير معبرة عن األصناف الصحيحة. ومن هنا أرى أن املقترح السابق قد يكون حال

ن ألننا سنعمل من خالله على تشغيل طاقات بشرية وأيٍد عاملة من خريجي تخصص اللغة العربية، وهؤالء في الوقت نفسه سيشكلو 

دوات للمحافظة على اللغة من خالل إصدار قوائم معّربة تعريًبا سليًما صالًحا للقراءة، وبهذا نضمن أيًضا وجود مصطلحات أ

موحدة ونسًقا منتظًما من التعريب بين كل القوائم مكتوبة كتابة صحيحة في جميع املطاعم واألماكن. 
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 :الخاتمة

  عّد هذا البحث املتواضع، قد يُ يسعني القول سوى أن  في نهاية املطاف، ال
ً

إلى دراسات مستقبلية للتعريب في  مدخال

ز بحثي على دراسة واقع التعريب ومدى االلتزام 
ّ
فقد عاشت هذه اللغة ضعًفا  ،صدر من القوانين فعلًيا، بناًء على ما بهقطر، فقد رك

فنشأ بعض النفتاح الفكري واللغوي الذي عاشته الدولة مؤخًرا ؛ وتقهقًرا في فترة زمنية لست بالقليلة جّراء تغّير النظام التعليمي، وا

ا فنحن أبناء الجيل فاقًدا لقيمة الهوية العربية، متأثًرا باللسان الغربي وفكره،، 
ً
بحاجة إلى هذه الدعوة نحو التعريب، ورجوع إذ

  وعمل وتأليف وفكر وتواصل.يتأتى ذلك إال بتعميمها واعتمادها لغة دراسة وإبداع  إلى مكانتها، وال العربية

بوسعها الستعادة مكانة اللغة العربية، حيث تؤمن القيادة الرشيدة بما للغة من تأثير على الفرد،  الدولة تحاول بذل ماف

التي  2030وهو الذي ُيعتبر قوام الدولة وأساس نهضتها وعمرانها، وحيث إن قطر تتجه في املستقبل نحو التطّور وتتبني رؤية قطر 

 تدعم التنمية الشاملة، فقد كان من الضروري االعتناء بالقوى البشرية فيها، وتأصيل لغتهم وتعزيز هويتهم الدينية والعربية.

فقد أدركت دولة قطر مدى الحاجة إلى وجود سياسة لغوية يتبعها التخطيط اللغوي والتنفيذ، فبدأت بالخطوات األولى 

القوانين الالزمة في جميع املجاالت. ولكن من خالل الرصد واالستقصاء في هذا البحث، نجد سّن  نحو التعريب، ولم تأُل جهًدا في

ا لغوًيا، فهي مازالت
ً
األولى  خطواتها تخطو أن هذه القوانين ال تكفي وحدها بهذا الشكل لنقول إّن قطر تتبع سياسة لغوية وتخطيط

سيرة، وجهود مشتتة، وفي الوقت ذاته أنا ال أنفي وجود خطوات حقيقية ذه املومن وجهة نظري: هناك ش يء من االرتباك في ه في ذلك.

نحو رسم السياسة اللغوية، إال أن هذه الخطوة الكبيرة ينقصها الضبط الدقيق، والدراسة املفّصلة، وتحديد أهداف واضحة تجاه 

 السياسة نجاح فائدته؛ ألن من عواملبها و املوضوع، وتوعية شاملة للشعب حول أهمية هذه القرارات ومدى أهمية االلتزام 

تخذ في التي والخطوات القرارات بأهمية الشعب توعية يتم أن: اللغوية
ُ
 الدولة مع الناس يتعاون  اللغوية؛ حتى السياسة مجال ت

 فشلها. أو اللغوية السياسات نجاح في جًدا مهم عامل فُهم ويلتزموا بتنفيذها،

ال ُينتبه  جميع املجاالت املدروسة وغير املدروسة في بحثنا مما ال مجال لحصره هنا؛التطبيق الفعلي في القصور في ولعل 

له بسهولة، جّراء كثرة الفعاليات الداعمة للعربية من مسابقات وفعاليات ومؤتمرات ومظاهر تطبع اللغة العربية في األذهان، وتوحي 

تم؛ زوايا خفّية في واقع التعريب في القطاعات الحكومية عامة، رصدنا يكشف للقارئ املهولكّن الظاهري، بااللتزام بالتعريب 

تفعيل القوانين أكثر، ومضاعفة الجهود الجاّدة نحو عملية السياسة اللغوية ومازلنا بحاجة إلى  تستوجب االلتفات والعناية.

 يعات والقوانين.تلك التشر تطبيق لتواصلة املرقابة والتخطيط اللغوي والتنفيذ، وال

من هذا البحث بعّدة نتائج هاّمة؛ مع توصيات نرجو أن تكون أداة ُمساعدة في نهضة عملية التعريب في دولة قطر، ونخلص 

 نستعرضها فيما يلي:
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 :النتائج -أوال 

 نتائج عامة: .1

القديم تعددت مفاهيم "التعريب" وتباينت وفق معايير وعصور مختلفة، فالتعريب في العصر  •

 صر الحديث.يختلف عن معناه في الع

د، والترجمة. •
ّ
 هناك فروٌق بين "التعريب" وما ُيشبهه من مصطلحات: الدخيل، واملول

رضت عليهم عند  •
ُ
دخل لحاجة العرب إلى مصطلحات ف

ُ
اتفق اللغويون القدامى على أن "املعّرب" قد أ

 عّبرة عن األدوات وغيرها.احتكاكهم بغيرهم من الشعوب، واحتياجهم الستخدام ألفاظ ُم 

ي القرن الرابع الهجري نشط النحاة واللغويون للمحافظة على العربية وتسجيل فصيحها القديم ف  •

 وتنقيته مما شابه من اللحن والعجمة، وتقع علينا اآلن مسؤولية مواصلة الحفاظ على هذه الجهود.

عية، اتفة بين الحكومة بوصفها تشريعملية التعريب تحتاج إلى سلسلة من الخطوات والجهود املتك •

 وبين املجتمع واملؤسسات بوصفها تنفيذية.

التعريب ال يتعارض مع اللحاق بالحضارة والتطّور واالنفتاح التكنولوجي العصري، فتطّوره ونمّوه في  •

شتى املجاالت من خالل الترجمة واإلبداع الفكري الجديد، سيفتحان اآلفاق للمواكبة الحقيقة بهوية 

 عربية أصيلة.

"التعريب" في دولة قطر، ضرورة فكرية وحضارية وسياسية الزمة، فقد ال ُيدرك  إّن مسألة تفعيل •

الناس اآلن مدى أهمية عودتهم للهوية العربية اإلسالمية عن طريق اللغة، فالكثير مازال يعوم في موجة 

م اللغات األجنبية واملباهاة بها.الفكر األجنبي ويتجه نحو الهوية الغربية، متأثرين بهوس 
ّ
إال أننا  تعل

بصفتنا باحثين ومهتمين بمجال اللغة العربية، وُمدركين ملدى أهمية السياسة اللغوية والتخطيط 

؛ فإّن علينا منذ اآلن االهتمام أكثر بمجال التعريب وتعميمه في شتى 
ً

اللغوي وُبعدها الثقافي ُمستقبال

 املجاالت.

البشرية والثقافات واألعراق، والتبادل  هي نتيجة حتمية الختالط األلسنة إلى التعريبحاجة قطر  •

 وُملّحة للنهوض بمجتمٍع ُمتكامل التجاري والحضاري والثقافي بشكل عام. ف
ٌ
دواعي التعريب عديدة

 العلمية، والسياسية.األركان، تتمثل في الدواعي التربوية، والفكرية، والثقافية، واللغوية، والقومية، و 

تتفّوق على مرحلة "الترجمة"، فالترجمة تنحصر في نقل املعارف إلى "التعريب" بمعناه الواسع، مرحلة  •

لغتنا، أما التعريب فهو قضية عربية، قائمة على التأليف والتأصيل واإلبداع وإظهار الهوية العربية 

 وفكرها.
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طيط اللغوي، من : الجماعة اللغوية، واللغة، تمتلك قطر عناصر قيام السياسة اللغوية والتخ •

مة للوضع اللغوي. والخيارات
ّ
 املدروسة دراسة علمية، ووجود سلطة منظ

توجد جهود متفرقة من املؤسسات املعنية بالتعريب. ولكنها قليلة بالنسبة لتحقيق هدف سياسة  •

 لغوية لفرض التعريب في قطر.

في دولة قطر، وجهود مشتتة، لكّن الخطوة الكبيرة التي هناك ش يء من االرتباك في مسيرة التعريب  •

؛ مازال ينقصها الضبط الدقيق، والدراسة املفّصلة، وتحديد 
ً

تجعلنا نقول إن قطر تلتزم التعريب فعال

أهداف واضحة تجاه املوضوع، وتوعية شاملة للشعب حول أهمية هذه القرارات ومدى أهمية االلتزام 

 بها.

 

 :املجال التشريعينتائج خاصة ب .2

التي تؤهل اللغة العربية للهيمنة على بقية اللغات، حرصت قطر على إصدار القوانين والتشريعات،  •

 إال أن هذه التشريعات ينقصها ش يٌء من الترتيب والتخصيص أكثر.

 ال يوجد في القوانين نّص مرتبط بكلمة "تعريب" باملصطلح الصريح، باستثناء ما ورد في وثيقة تأسيس •

 املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية.

 :ال التعليمياملجنتائج خاصة ب .3

 ُحب  نستطيع من خاللهف املؤثرة في سير عملية التعريب في قطر،الوسائل  التعليم هو إحدى •
ّ
بث

 .الذين سيكبرون ويصبحون أساس املجتمع األجيالاللغة العربية في نفوس 

هي املسؤول األول عن االرتقاء بمستوى التعليم وتطوير وزارة التعليم بما تملكه من صالحيات،  •

م،لم و املع
ّ
  ودعم كل ما يؤثر بالتعريب من ناحية التعليم األساس ي. املتعل

توغل في االغتراب، ومازال ضعف التحصيل لدى الطالب يشهد عليه  مدارس قطرمازالت مناهج  •

. وقد يرجع ذلك إلى ازدواجية اللغة في نراها عقب انتهاء كل مرحلة من املراحل الدراسيةاملخرجات التي 

 مناهج اللغة العربية مؤخًرا، وضعف معلم العربية في إيصال املادة. التعليم، وضعف

ضعف الثروة اللغوية من العربية، في شتى املجاالت لدى الناس؛ يجعلهم يلجؤون الستخدام  •

ل  البدائل األجنبية
ّ
شك

ُ
نظًرا لكثرة تداولها وسماعها بشكل كبير فيما بينهم، ولعل مناهجنا الدراسية قد ت

بب لعدم وجود نصوص للحفظ واالهتمام بهذا الجانب فيها مما يرفع الحصيلة اللغوية لدى جزًءا من الس

 الطالب في جميع املراحل.
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الحظ "املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية" بجهودها خطوة مهم •
ُ
ة في طريق التعريب، ولكن امل

واصل االجتماعي، فال يعلم أغلب قصور التعريف بهذه الجهود من خالل الندوات والنشاط على شبكات الت

 الناس في قطر عن وجود جهود حقيقية تعمل ألجل اللغة العربية ورفع مكانتها. 

عليها واكتشفنا  أيديناا وضعن فإذا، تواجهها عقبات وتحديات تعريب التعليم العاليخطوات  •

تقف أمام التحديات التي  إلكمال هذه املرحلة. ومن مكامن الخلل، فإننا نضمن بأننا على الطريق الصحيح

، ومشكلة قلة عدم وجود مركز لإلنتاج الفكري العربيتعريب التعليم العالي: عدم وجود مركز للتعريب، و 

توحيد املصطلح، ومشكلة الكتاب الجامعي العربي، ومشكلة اهتزاز توافر املراجع العربية للطالب، ومشكلة 

  عناصرها من هيئة تدريسية وطلبة،مكانة اللغة العربية في املؤسسة التعليمية و 

جامعة قطر تخضع رسمًيا لقوانين التعريب، إال أّن الواقع يرصد قصوًرا في بعض الجوانب، نذكر  •

الصادر من الجامعة، وموقع الجامعة اإللكتروني البريد البحث:  منها على سبيل املثال ما تم دراسته في

، وأسماء املباني، وخارطة MyBanner، ونظام البانر " rdBlackBoaصفحة النظام التعليمي "والكليات، و 

 الجامعة واللوحات اإلرشادية للطرق.

•  
ّ
لع على النماذج التي رسائل البريد االلكتروني ال تتخذ سمة موّحدة في رسائلها، فالقارئ حين يط

 تم رصدها في البحث سيالحظ اختالفها ووجودها في عدة أنماط: 

 نجليزية مًعا.جهات تلتزم بالعربية واإل  -

رسل باإلنجليزية فقط. -
ُ
 جهات ت

يات. -
ّ
رسل بالعربية فقط، وغالًبا هذا النوع من الرسائل يتعلق بالطالب والكل

ُ
 جهات ت

 محدودة من اإلعالن، وتترك البيانات األساسية املهمة باإلنجليزية.جهات تضع العربية في مواضع  -

 حتى وإن خالطتها وهذا التنّوع يدفعنا للتوصل إلى نتيجة؛ أن الرسا
ً
ئل املتعلقة بالطالب تكون باللغة العربية عادة

يئة التدريس والدراسات العليا بشكٍل اإلنجليزية أحياًنا، بينما مازالت بعض الجهات تتجاهل التعريب في الرسائل الخاصة بأعضاء ه

فّضل لديهم على العربية،
ُ
رغم وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  عام في الجامعة، فيعتمدون اإلنجليزية لهذه الفئات وت

 ألحوال.من احترام العربية في جميع ا ال بّد املتحدثين باللغة العربية، وكذلك وجود طلبة من العرب في الدراسات العليا. ف

 :املجال اإلعالمينتائج خاصة ب .4

 املحلّية والعامليةلغة العصر ووسيلة إيصال األخبار فهو  في قطر له مكانة كبيرة، يظّل اإلعالمُ  •

ر ويتأثر من خالله. واملستجّدات فيها،
ّ
 أساسًيا يؤث

ً
 وتظل اللغة عامال

اللغة وزرع املفاهيم اللغوية الصحيحة في الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم كبيٌر في الحفاظ على  •

 .عقول الجماهير وقلوبهم
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ارجة، ولكن أهم ما يرتبط ببحثنا، هو مازالت الصحف املحلية القطرية، تعّج باألخطاء اللغوية الد •

نشر 
ُ
كتب بالحروف العربية وت

ُ
شيوع تداخل املصطلحات األجنبية، فقد صارت الكلمات اإلنجليزية ت

 بشكل طبيعي على صفحات الصحف وكأنها من طبيعة اللغة العربية. 

لتحقيق ذلك،  ل جهوًدا حثيثة في تعريب الفضائيات، وتتبنى مبادرات فعالةالقنوات القطرية تبذ •

 إال أنها على أرض واقع البرامج مازالت تعاني من الضعف في املحتوى العربي وتدقيقه.

املسرح القطري مازال فًنا قائًما بذاته، ووسيلة إعالمية حاضرة في املجتمع القطري، له جمهوره  •

الحظ أنه  من كل األعمار، ويوصل
ُ
بعيٌد عن العربية من خالله رسائل كثيرة عبر استخدام اللغة، وامل

 الفصحى، بل صارت تداخله اللغات األجنبية وتؤثر في اختيار عناوين املسرحيات بشكٍل كبير.

عّد "قناة الجزيرة" بفروعها،  •
ُ
 رصيًنا للتلفاز الذي ت

ً
إطار في  ةكبير في إحداث صحوة لغوية  ُيسهممثاال

ي، بل على املستوى اإلقليمي الدولالواقع اللغوي وتعريبه، ليس فقط على املستوى املحلي هضة بالن

من خالل لغة املذيعين السليمة والتزامهم بالفصحى، وكذلك من خالل املوقع االلكتروني الخاص 

ناسب جميع األعمار واملستويات التعلي
ُ
 مية.بتعليم اللغة العربية وما يحويه من دروس وأنشطة ت

 :املجال الصحينتائج خاصة ب .5

 ملصطلحات الطبّية، غير موجودة في قطر.الخطوة الكبرى في تعريب ا •

خطوة تعريب املؤسسات الطبية، تظهر بشكٍل محدود وضعيف جًدا، فيما يصدر عن مؤسسة   •

 حمد من محررات ومستندات.

التعريب على ملصقات علب الدواء متوفر، ولكنه يحتاج إلعادة مراجعة وتدقيق، إلظهاره  •

 بصورة أفضل.

مالت املؤسسة وما يتبع وب إلزام استخدام اللغة العربية في معاأي مادة تنّص على وجال توجد  •

لها، رغم أن قانون حماية اللغة العربية ُيلزم جميع املؤسسات باستخدامها وجعلها لغة املراسالت 

 
ً
 .والتعامالت عامة

بشكل ال يحتمل  –واجٌب، حتى يتمكن الناطقون باللغة العربية  املجال الصحيالتعريب في  •

صحية ومعامالتهم الخاصة بالدفع وغيرها من األوراق من فهم حالتهم ال -هذا املجال الحيوي  اللبس في

 املهمة.واملعامالت 

ودليل على سير خطة التعريب بشكل  ،هو إعزاٌز وتقديٌر لها املجاالت الصحيةوجود العربية في  •

مع أمور وثوابت يتعارض ي فرض اللغة اإلنجليزية على الناس بشكل عمل، فسليم وفي األماكن الصحيحة

 .كثيرة أهمها الهوية
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 :املجال التجاري نتائج خاصة ب .6

تحتاج إلى حركة تعريبية  مازالت فواتير املحالت التجارية واملطاعم، وقوائم الطعام في املطاعم. •

 أكبر، وأكثر تحرًيا للدقة في التعريب.

تعريبية، تنحصر في عدة أمور هي: الطعام في املطاعم، مع فواتير الشراء في مشاكل تشترك قوائم  •

)عدم وجود تعريب أساًسا، والنقل الحرفي للمسميات، والتركيب الخاطئ للجملة كاملة، واألخطاء 

 اإلمالئية(.

الء التعريب على امللصقات الغذائية: التعريب فيها إما معدوم تماًما، أو مكتوب بتركيب وإم •

 حرفًيا ال يشرح 
ً

ين، وإما منقول نقال
َ
 لنا املعنى باللغة العربية كما ينبغي للمستهلك.خاطئ

ال توجد رقابة على اإلعالنات من الجهات املعنية بتطبيق قوانين التعريب فيها. فمازالت هناك  •

سية، أما اإلنجليزية إعالنات تصدر باللغة اإلنجليزية فقط، مع أن القانون ُيلزم بالعربية لغة إعالن أسا

 .فإنها تأتي إلى جوارها

 عن املصطلحات اإلنجليزية، مما يزيد ال  •
ً
كتب بالحروف العربية معبرة

ُ
فتات املحالت وأسماؤها ت

 التشّوه العام للغة العربية، ونتج عن هذا انعدام وجود العربية في أغلب الالفتات.

املجال التجاري بحاجة إلى وقفة صارمة وعقوبات وحلول عملية لحّل مشكلة عدم االلتزام   •

بل الناس، والذي يحتاج بالتعريب فيه ، فهو من املجاالت الحيوية التي ترتبط بالتعامالت الدائمة من قِّ

 األّم.فيه املستهلك إلى معرفة حقوقه في عمليات الشراء وغيرها والتي من حقه معرفتها بلغته 
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 التوصيات: -ثانيا 

 :املجال التشريعي -1

اللغة بشكل تفصيلي أكثر، وتكون املادة  هذا املجال يحتاج لوضع قرارات تنفيذية لقانون حماية •

 متعلقة فيه بالتحديد، حيث إن بعض املجاالت تحتاج إلى تشريعات واضحة تنّص على وجود العربية فيها.

التعريب، يكون فيه تعريف لعملية التعريب، وخطواته ومراحله، وضع قانون خاص بقضية  •

 لفات التي تحصل في شتى املجاالت.وأماكن تواجده في القطاعات، وتعيين العقوبات للمخا

 : املجال التعليمي -2

إضافة جزء جديد في املنهج الدراس ي، ُيعنى فقط بالثروة اللغوية في اللغة العربية، دون ارتباطه  •

بة أو القراءة، ُيعزز ويطّور مفردات اللغة العربية في عقول الطلبة، حتى يتكّون في ذهن بمحور الكتا

وبقدرته على التعبير عن مشاعره  صطلحات التي يشعر فيها بثراء اللغةالطالب قدٌر جيٌد من امل

 .وأفكاره بشكل أكبر من خالل هذه املفردات الجديدة

 قديمة أم حديثة، االهتمام باملحفوظات من النصوص  •
ً
العربية الرصينة، سواء أكانت نصوصا

النتماء إلى اللغة، مما يشجع فتنمية املعجم الذهني من اللغة العربية له دور كبير في خلق روح ا

مها واكتساب مفردات جديدة فيها الستخدامها، كما هو حاصٌل اآلن مع 
ّ
الطلبة على بذل املزيد لتعل

 غة اإلنجليزية وحب االستزادة منها.الجيل الجديد من الوالء لل

م، بل تركها مجرد إ •
ّ
ضافة علمية عدم جعل املصطلحات اإلنجليزية في املواد العلمية إجبارية التعل

 .دون املحاسبة على فهمها وحفظها وإدراجها ضمن االمتحانات

 عمل اختبارات دورية ملعلم اللغة العربية، وتقييم أدائه. •

املعلمين واملعلمات ومن لديهم ممارسات ممتازة في الشرح وتحبيب اللغة ألفكار  فرصة أكبرإعطاء  •

، والعمل على بهم الناجحة في هذا املجالوتجار  خبراتهم جمع، وذلك من خالل الطلبةإلى نفوس 

تنقيحها وضبطها، وإعداد دليل عملي خاص بالوزارة يوزع على جميع املعلمين واملعلمات، بحيث 

ملراحل ما يسّهل عليه شرح دروس اللغة العربية بطرق واستراتيجيات فاعلة يجد املعلم في جميع ا

خطوة الشّك ستعزز عملية التعريب في ومميزة تغرس ُحب اللغة في نفوس الطالب، وهذه ال

 املدارس، وستمّهد إلى دخوله أكثر فأكثر في املناهج واملراحل القادمة من التطوير التعليمي في قطر.

أوص ي بوجود فريق مختّص بتعريب ومراجعة جميع الرسائل الصادرة عبر البريد : الجامعة في  •

إلدارات، سواًء أكانت الرسالة موجهة ملنتسبين املتعلق بالجامعة في جميع الكليات وااإللكتروني 
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أن تكون هي األساس، ومن  ال بّد عرب أم غيرهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فالعربية األّم 

رسل.
ُ
 بعدها تجيء الترجمة باإلنجليزية لنّص الرسالة أو اإلعالن امل

أو بإهمال إبراز املسمى العربي لها، أسماء املباني مرتبطة باللغة اإلنجليزية سواء ربطها بالرموز،  •

رحات القابلة للتنفيذ، هو وضع رموز عربية للمباني وتعليق مسمياتها بالعربية لترسخ في ومن املقت

 األذهان بشكل أكبر فيتم تداولها بالعربية أكثر. 

جانب  بالنسبة لخارطة الجامعة واللوحات اإلرشادية للطرق، فيجب تعريب أسماء املناطق فيها، إلى •

ك على األماكن، الواجب كتابة االسم فيها مع كل اإلنجليزية وكذلك في اللوحات اإلرشادية 
ّ
التي تدل

مصطلح مكتوب باإلنجليزية في الخريطة. لتكون الخارطة عملية وفّعالة في االستخدام لدى جميع 

عة طرح استفتاء " ُيمكن إلدارة الجام BlackBoardبالنسبة لتعريب موقع بالك بورد "املنتسبين.

االلكتروني الختيار اسم عربي جديد له من بين ثالثة خيارات تضعها الجامعة؛ للطلبة عبر املوقع 

وبهذه الخطوة نكون قد أشركنا الطلبة في التوعية بأهمية السياسة اللغوية وحققنا توعيتهم 

الطلبة. وأقترح ثالثة دام بأهمية التعريب، وفي الوقت ذاته قد عّربنا املصطلح بما ُيناسب استخ

 نها االقتراع:يقع بيأسماء 

 سبورة الطالب االلكترونية(. -اللوح التعليمي االلكتروني -)السبورة االلكترونية

 يشمل معلومات هامة وأساسية للطالب، جميعها باللغة Bannerنظام البانر " •
ً

" ُيعد موقًعا كامال

معلوماٍت خاصة بأمور التسجيل. لغة العربية، لكونها تحوي اإلنجليزية، وهي مهّمة له، وُمهم أن يقرأها بال

" فمن خالل هذا البحث أقدم اقتراحات تعريبية له MyBannerوال يوجد إلى اآلن أي تعريب لكلمة "

ولواجهة املوقع، مع ُمالحظة أننا نريد أن نرتقي في تعريبنا إلى مرحلة ما بعد الترجمة الحرفية، فُنترجم 

 ننس ى هنا أن من مميزات العربية التي ال توجد في غيرها؛ ي، بألفاظ وصبغة عربية، والاملقصد اإلنجليز 

عّبر عن معاٍن إنجليزية كثيرة وبشكٍل واضح.
ُ
 اإليجاز مع اإليضاح، فكلمات عربية قليلة ت

 وعليه فإن اقتراحاتي كانت كالتالي:

1. MyBanner واني.صفحة عن  -الفتة بياناتي األساسية  –: صفحتي البداية 

" في القواميس وفي مجال الحاسوب تحديًدا؛ تعني "الالفتة، وصفحة العنوان، والبداية" فكانت rBanneحيث إّن كلمة "

 الصياغة بهذه املقترحات الثالثة هي األقرب ملحتوى هذه الصفحة.

2. Enter Secure Area.بيانات الدخول السّرية : 

3. Admission for Apply :.التقّدم بطلب القبول 

4. Reset Password/Forget User: .إعادة تغيير كلمة املرور/ نسيان اسم املستخدم 

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
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5. View Class Schedule: .عرض جدول املحاضرات 

6. View Course Catalog: .عرض مواد الفصل الدراس ي ومعلوماتها 

7.  nagementBanner XE Event Ma: .إدارة املوقع 

 أما عندما يتم الضغط على كل من األيقونات السابقة، فإننا ننتقل إلى صفحات أخرى أيًضا غير معّربة، وأقترح لها التالي:

 

 

 

 

 

ل  -1 ر: أن هذه البيانات حساسة. على زر تسجيل الدخول. انقراملستخدم الخاص بك وكلمة املرور، ثم  رمزأدخِّ
ّ
 وتذك

 

 

 

 

 

لتقديم الطلب. )رجاًء اضغط على رابط: إنشاء حساب  جديد املرة األولى لك، فإنك تحتاج إلى إنشاء حسابهي ا كانت هذه ذإ-2

 ُمستخدم إذا كنت، أما (جديد
ً
 سابق ا

ً
 خول.السابقة، ثم النقر على زر الد بياناتك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال، فقم ا
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 بك -3
ً

آخر زيارة لك كانت بتاريخ: ، (صفحة عنواني  -الفتة بياناتي األساسية  –فحتي البداية صعزيزي الطالب، في: )أهال

: البريد االلكتروني             -................        االتصال: ، عبر:معنا لطًفا تواصلللحصول على املساعدة، ، ، الساعة: ..............................

................................ 

 

 

 

 

"، وبعض واجهات MyBannerأكتفي بهذا النموذج من تعريبي الشخص ي لواجهة موقع البيانات الشخصية، ومصطلح "

 بمحتويات
ً

ه الداخلية الكثيرة واملتشعبة في الصفحات والخدمات، الصفحات الداخلية، وأوص ي من يقوم بتعريب هذا املوقع كامال

حببة القر 
ُ
بة تركيًبا ُمنفًرا أثناء القراءة.أن يستخدم العربية امل

ّ
رك

ُ
 يبة إلى النفوس، ال العربية الجامدة امل

 

 

قائم على وجود هيئة متخصصة من أساتذة اللغة إنشاء مركز خاص للتعريب في جامعة قطر،  •

نهم من األخرى نفسهاالعربية املتخصصين في اللغة، إلى جانب وجود أساتذة من التخصصات 
ّ
، مما يمك

املركز مرجعية  ايصبح هذ؛ لتتالش ى مشاكل اختالف املصطلحفلصحيح والتدقيق السليم للغة، التعريب ا

منّصة تعتمد عليها جميع األقسام التي تحتاج إلى  ، ويكون جامعة قطر دائمة وثابتة لكل ما يتم تعريبه في

 .الترجمة والتعريب

ة إلى ترجمة كتب أجنبية مركز يقوم على اإلنتاج الفكري العربي الجديد، دون الحاجإنشاء  •

ا نشجع وجود عقول عربية ناضجة وواعية بم، حيث بالحرف الواحد، وهنا تكمن قوة العربية والتعريب أكثر

، فتكون على أيدي ترجمة كتب أجنبيةيكفي إلنتاج مناهج ومقررات جامعية علمية قوية، وحتى إن تمت 

 حرفًيا متخصصين قادرين على خلق روح العربية وأفكارها ومباد
ً

ئ األمة في مناهجها، ال أن يظل األمر نقال

 .مقيًدا باألمم األخرى 
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بدورات مكثفة للمحادثة بالعربية  تزويد أعضاء هيئة التدريس من التخصصات األخرى، •

الفصيحة، وحّثهم على االلتزام بها داخل الفصل واالبتعاد عن العامية، أو العربية املطّعمة باإلنجليزية؛ لتصبح 

 بية الفصيحة هي لغة التعامل والتواصل اليومي مما يعزز مكانتها ويرفع مستوى تداولها اليومي.العر 

وجعل ذلك عنصًرا معتمًدا في تقويم األبحاث التشجيع على البحث في اللغة العربية والترجمة  •

 . وشروط إنجازها

 :املجال اإلعالمي -3

 ة القطرية، قبل إصدارها يومًيا.التدقيق املستمر والدائم لجميع محتويات الصحف املحلي •

العربية الفصيحة، والحرص على ذلك في تغيير بعض عناوين األعمدة اليومية إلى عناوين تعتمد  •

 جميع أنواع الصحف سواء أكانت العامة أم الرياضية أم االقتصادية أم غيرها.

فاء  من اختيار الصحفيين ال بّد بالنسبة للقنوات الفضائية والصحافة واإلذاعة،  •
ْ
واملذيعين األك

إخضاعهم الختبار قبول خاص إليصال صورة اللغة العربية بالصورة الصحيحة. وذلك من خالل 

باللغة العربية ورفع مستوى شروط القبول فيها، على أن تكون االختبارات شاملة لفروع العربية 

ا، للتأكد من الثروة اللغوية لديهم، ومن الضبط النحوي، وح
ً
 وتحدث

ً
سن نطق الحروف من كتابة

 مخارجها.

ة التي يحتاجها املذيع، لتدريبه على عقد دورات تدريبية دائمة ومتخصصة في املهارات اللغوي •

ص شيًئا فشيًئا من مزاحمة األلفاظ األجنبية وسيطرتها على األلفاظ 
ّ
استخدام العربية أكثر، للتخل

 األساسية العربية في مواضع كثيرة من البرامج.

ى محتوى البرامج التلفزيونية واإلذاعية،من ناحية اللغة، وإقصاء كل لفظ أجنبي، التدقيق عل •

 اختيار ما يقابله من العربية الفصيحة الواضحة السهلة.و 

 العمل على تنقيح وتنقية أسماء البرامج، واختيار املفردات العربية دائًما للتعبير عن محتواها. •

، واملحافظة على وجود اللغة العربية فيها، تواها اللغوي تكثيف الرقابة على عناوين املسرحيات ومح •

ا من شروط 
ً
الرقابة  من جهاتاعتماد املسرحية، وربما هذا من القصور الحاصل بل جعلها شرط

 .حاملسر املسؤولة عن 

 العمل على إعداد مسرحيات خاصة بالعربية الفصحى باستمرار. •
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 :املجال الصحي -4

ز العربي لتعريب العلوم الصحية" والعمل على أن تكون عضًوا وص ي بانضمام قطر إلى "املركأ •

 في 
ً

مؤسسة حمد الطبية، ومركز  كوادر اإلنتاج فيه، فقطر تمتلك املؤهالت لذلك، مثلفعاال

الطبية، وكلية الطّب في جامعة قطر. فانضمام قطر سيقّدم إضافة لها وللدول  سدرة للبحوث

 ة موّحدة فيما بين الدول املشاركة.العربية في إنتاج مصطلحات طبية معّرب

لطبية، إلجراء التعديالت الخاصة بالتعريب، بعد مراجعة قوانين ووثائق مؤسسة حمد ا •

 القرارات الجديدة الخاصة بقانون حماية اللغة العربية في دولة قطر، والعمل على االلتزام بها.

 الخاصة باملستشفيات. فريق خاص لتعريب جميع املستندات واملحررات والفواتير شكيلت •

الحوسبة، فيما ُيمكن أن يظهر من مشاكل عند تعريب ُيمكن االستعانة بمعهد قطر لبحوث  •

امللصقات الخاصة بالدواء لضمان الدقة فيها، خاصة وأنها تعتمد على ما ُيصدره الحاسوب، 

 وتختلف أوامر التعريب حسب تعليمات كل دواء.

 :املجال التجاري  -5

خريجي اللغة العربية عن التعريب في كل قطاع تجاري، تتكّون من عدد من  تشكيل فرق مسؤولة •

ون عدة مهام ومراحل عملية، إلظهار 
ّ
املتمكنين، وعدد من املختصين في مجال الحوسبة، فيتول

الفواتير والقوائم والالفتات واإلعالنات وامللصقات على السلع، بالشكل الالئق، وأرى أن تكون هذه 

 املهام هي:

 جمة املصطلحات وتوحيدها.تر  -1

 التدقيق اللغوي. -2

 ة العامة للمرحلتين السابقتين.املراجع -3

 .اإلدخال اإللكتروني مع تالفي الوقوع في األخطاء  -4

وبهذا نضمن أيًضا وجود مصطلحات موحدة ونسًقا منتظًما من التعريب بين كل القوائم مكتوبة كتابة 

صحيحة في جميع املطاعم واألماكن. 



 

153 

 صادر واملراجعقائمة امل

 
ً

 الكتب: -أوال

 .1923الطبعة األولى، القاهرة، التهذيب في أصول التعريب،أحمد بك عيس ى، 

 .1999الطبعة الثانية، دار الفكر املعاصر، بيروت،  مدخل إلى فقه اللغة العربية،أحمد محمد قّدور، 

 .1983، بغداد، ومحركة التعريب في العراق، املنظمة العربية للثقافة والعلأحمد مطلوب، 

 .2001ابعة، عالم الكتب، القاهرة، ، الطبعة الر اللغة بين املعيارية والوصفيةتمام حسان، 

 ، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، د.ت.كالم العرب: من قضايا اللغة العربية حسن ظاظا،

جفال، الطبعة األولى، دار إحياء التراث ، تحقيق: خليل إبراهيم املخصصأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي، 

 .1996العربي، بيروت، 

 .1992، الطبعة األولى، دار طالس، دمشق، دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريبشحادة الخوري، 

، قّدم له وصححه: محمد كشاش، الطبعة شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيلشهاب الدين أحمد الخفاجي، 

 د.ت. ار الكتب العلمية، بيروتاألولى، د

عالم الكتب  الطبعة األولى، صطلحات دراسة تطبيقية في القواعد واإلشكاالت،التعريب وصناعة املالصادق خشاب، 

 ، د.ت.الحديث للنشر والتوزيع، األردن

 .2009، الطبعة الثالثة، دار العلم للماليين، بيروت، دراسات في فقه اللغةصبحي الصالح، 

، تحقيق: التهامي الراجي الهاشمي، املهذب فيما وقع في القرآن من املعرب بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، منعبدالرح

 مطبعة فضالة، اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية، د.ت.

ياسات، بيروت، لس، الطبعة األولى، املركز العربي لألبحاث ودراسة االهوية العربية واألمن اللغوي عبد السالم املسّدي، 

2014. 

 ، د.ت.مصرالوحدة العربية، ، املدخل إلى علم اإلعالم اللغوي عبد العزيز شرف، 

الطبعة األولى، مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز  السياسة اللغوية والتخطيط )مسار ونماذج(،عبد القادر الفهري، 

 .2014الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، 

 ، د.ت.الطبعة الثالثة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق االشتقاق والتعريب،املغربي، عبد القادر 

، تحقيق:عبدالرزاق املهدي، الطبعة فقه اللغة وسّر العربيةعبدامللك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  الثعالبي، 

 .2002بيروت، األولى، دار إحياء التراث العربية، 

، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة الكتابقنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر،  بن عثمان بنعمرو 

 .1988الخانجي، الجزء الرابع، القاهرة، 
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، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، القاموس املحيطالفيروز آبادي، مجد الدين محمد، 

 د. ت. الرسالة، بيروت.مؤسسة 

 .1998دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  دراسات في علم اللغة،كمال بشر، 

ترجمة حسن حمزة، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية،  ، حرب اللغات والسياسات اللغوية،لويس جان كالفي

 .2008بيروت، 

 .1998، الطبعة الرابعة، دار النفائس، بيروت، ثيم العالي والبحاللغة العربية في التعلمازن املبارك، 

 .1990دار الفكر العربي، القاهرة، التعريب في القديم والحديث،محمد حسن عبد العزيز، 

 ، د.ت.دار املعارف، القاهرة لغة الصحافة املعاصرة،محمد حسن عبد العزيز، 

، الطبعة ترقية اللغة تنظيًرا ومصطلًحا ومعجًما(العربية بالقاهرة )مناهج أعمال مجمع اللغة محمد رشاد الحمزاوي، 

 .1988األولى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

هاللي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،  ، تحقيق: عليتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، 

 .1987مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 

  .1984مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  تنسيقه في الوطن العربي،التعريب و محمد املنجي الصيادي، 

، مطابع العربية في اإلعالم األصول والقواعد واألخطاء الشائعةمحي الدين عبد الحليم، حسن محمد أبو العينين الفقي، 

 .1988دار الشعب، القاهرة،

 .ثالث، بيروت، املكتبة العصرية، الجزء الوحي القلممصطفى صادق الرافعي، 

 .2017الطبية،مفكرة رعاية الحامل، مؤسسة حمد 

األولى، دار  الطبعة ،املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجمأبو منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد الخضر، 

 .1990القلم، دمشق، 

 ، د.ت.روت، دار صادر، املجلد األول، بيلسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين املصري، 

 .1993الطبعة األولى، دار العلم للماليين، بيروت،  تطبيقية،قضايا ألسنية ميشال زكريا، 

، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، التعريب والقومية العربية في املغرب العربينازلي معوض أحمد، 

1986 . 

البداية ناشرون وموزعون، األردن، ، الطبعة األولى، دار ال الحديثةاللغة العربية ووسائل االتصوليد إبراهيم الحاج، 

2011. 

 الكتب الدراسية: -ثانًيا 

 .2016كتاب الرياضيات، الصف السابع، الفصل الدراس ي األول،

 .2016كتاب العلوم، الصف السابع، الفصل الدراس ي األول،
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 .5201 الصف السادس، الفصل الدراس ي الثاني، كتاب الرياضيات،

 والتشريعات:القوانين  -ثالثا 

 .1املادة  -الدستور الدائم لدولة قطر

  بتنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات. 2012لسنة  (1قانون رقم )

م بشأن استغالل  1983( لسنة 4بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 1985( لسنة 2قرار وزير الصناعة والزراعة رقم )

 .في قطروحماية الثروات املائية الحية 

 .بشأن تنظيم السياحة 2012( لسنة 6رقم )قانون 

 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. 2016( لسنة 7قرار أميري رقم )

 .بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية 1990( لسنة 8قانون رقم )

 .في شأن تنظيم مزاولة املهن الطبية املساعدة 1991( لسنة 8قانون رقم )

  .2012( لسنة 8م )ير الداخلية رققرار وز 

 .بتنظيم األندية الرياضية 2011( لسنة 11قانون رقم )

 .2014( لسنة 16( من القرار األميري رقم )11املادة )

 .بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 1990( لسنة 13قانون رقم )

 ية وتعيين اختصاصاتها.، بتنظيم مؤسسة حمد الطب2002لسنة  (14)، قانون رقم 3املادة 

 .بتعيين اختصاصات الوزارات 2014( لسنة 16قرار أميري رقم )

 .بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية 2004( لسنة 23قانون رقم )

 .بإصدار قانون التجارة 2006( لسنة 27قانون رقم )

 .نظيم كلية الشرطةبإنشاء وت 2013( لسنة 161قرار أميري رقم )

 بشأن 2005لسنة  (25بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 2007( لسنة 148صاد والتجارة رقم )قرار وزير االقت

 .السجل التجاري 

 (.2012)  رقواعد التعامل في بورصة قط

 (.2013وثيقة تأسيس املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية )

 الدوريات: - رابعا

 .2013/11/14، الخميس 1076 جامعة قطر، نشرة الحياة الجامعية، العدد

   8b6ab5e9e75e-ff86-2c47-0091-c29c2http://www.raya.com/news/pages/dbf  جريدة الراية

 .2012مارس  6ة جريدة الراي

 12760العدد  2017-4-14جريدة الراية 

http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
http://www.raya.com/news/pages/dbf2c29c-0091-47c2-86ff-e75e9e5ab6b8
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 ./04c4-91db-68dcde04http://www.raya.com/news/pages- 8627 العدد  2012يناير 025بعاء ر األ -ريدة العربج

1d4e4bc55e8b-8122     

  . 2012http://alarab.qaأبريل  25جريدة العرب، األربعاء، 

 .11/02/2016صحيفة العرب القطرية، 

لعربي، املجلد الحادي عشر، الجزء األول، )اإلعالم ولغة الحضارة(، مكتب تنسيق التعريب في الوطن مجلة اللسان ا

 .العربي، الرباط

 .66مجلة اللسان العربي، ندوة مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب، العدد 

 ،2014كرة، الجزائر، ملفهوم واآللية، بالل دربال، العدد العاشر، جامعة بسمجلة املخبر، السياسة اللغوية ا

 .2012مجلة دراسات العالم اإلسالمي، عدد فبراير، 

 املقاالت: –خامسا 

 مجلة اللسان العربي، د.ت..التعريب من خالل تجربة مكتب تنسيق التعريبإسلمو ولد سيدي أحمد، 

اقع والتحديات اللغة العربية في عصر باديس لهويمل،  خبر، اللسانيات: مائة عام من ، )ندوة العوملة والعلمانية الو
َ
امل

 .املمارسات(

 120&Itemid=157w=article&id=biskra.dz/lla/index.php?option=com_content&vie-http://lab.univ  

 . /2109http://www.voiceofarabic.net/ar/node  األمة التعليم باللغة الوطنية دليل سيادةشاكر عبد الرحيم، 

 ./2021http://www.voiceofarabic.net/ar/node، التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطبصـادق الهاللي، 

  تعريب التعليم الجامعي وأهم املشاكل التي تواجههعبد الرؤوف خـريوش، 

1182http://www.voiceofarabic.net/ar/node/  

=1688:2014http://www.araa.ae/index.php?view=article&id-07-14-15-45-مقالة موزة املالكي 

41&Itemid=172&option=com_content 

 =4903http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id، عربية لغة املسرحاليوسف أبولوز، 

 الندوات: –سادسا 

 .2015، مدرسة قطر اإلعدادية املستقلة للبنات، كلمة غادة عويسحضور ندوة حول أهمية اللغة العربية، 

 الرياضيات والعلوم، مدارس قطر املستقلة، املرحلة اإلعدادية.ر شخص ي لحصص حضو 

 .الندوة الدولية في السياسة والتخطيط اللغوي علي القاسمي، 

اقع اإللكترونية: –سابعا   املو

 جامعة قطر

   https://www.alrayyan.tvقناة الريان  

http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
http://www.raya.com/news/pages/04dcde68-db91-4c04-8122-b8e55bc4e4d1
http://lab.univ-biskra.dz/lla/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=120
http://lab.univ-biskra.dz/lla/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=120
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2109
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2109
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2120
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
http://www.voiceofarabic.net/ar/node/2118
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=1688:2014-07-14-15-45-41&Itemid=172&option=com_content
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=4903
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=4903
https://www.alrayyan.tv/
https://www.alrayyan.tv/
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    page=75?backArt=227ar/-ar/news-http://qcri.org.qa/resources&3وث الحوسبة معهد قطر لبح

  woral-ral.org/foral/ar/abouthttp://woاملنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية  

  teachers-language-arabic-the-of-meeting-ar/first-http://www.qf.org.qa/newsمؤسسة قطر 

  ar-app-mobile-launch-qcri-and-ar/qfi-http://www.qf.org.qa/newsمؤسسة قطر 

  ar-law-language-arabic-new-eswelcom-ar/woral-http://www.qf.org.qa/newsمؤسسة قطر  

   http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=73265موقع أدب  

   =11http://www.quranradio.qa/Programs.aspx?idموقع إذاعة القرآن الكريم من قطر 

 /2015http://www.albayan.ae/opinions/articles-05-30-1.2384911موقع البيان 

 .  htm12ln/2012/20120605jazirah.com/-http://www.al.موقع الجزيرة 

 املوقع الرسمي للمجلس الدولي للغة العربية.

  1002628b.qa/story/http://www.alaraموقع جريدة العرب 

 خي للغة العربية.موقع معجم الدوحة التاري

  ar-qcri-http://qcri.fuegodigital.com/aboutموقع معهد قطر لبحوث الحوسبة 

موقع وزارة التعليم والتعليم العالي. 

8154http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=  

 وزارة االقتصاد والتجارة.

وزارة التعليم والتعليم العالي. 

8344dia/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsId=http://www.sec.gov.qa/Ar/Me  

وزارة التعليم والتعليم العالي. 

c.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/Pages/default.aspxhttp://www.se  
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