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تعودنا فى العمل الصحفى أن تفاجئنا األحداث بين حين وأخـر           
بكلمة جديدة، أو مصطلح حديث، لم نسمع به من قبل، وعلينا أن            
نستوعبه، ونفهم أبعاده وخلفياته، ثم نجد ترجمة أمينة له مـن           

 .حيث المعنى والمبنى
وألن العرب توقفوا منذ سنوات وعقود، إن لم يكـن قـرون             
طويلة، عن اإلسهام فى صنع الحضارة اإلنسانية، فإنهم أصبحوا         

 .لها، ومستقبلين لمنجزات اآلخرين" مستهلكين"
وعندما نستقبل هذه المنجزات، ونستهلكها، فان أول شئ يقابلنـا          

 "اسمها"عند تعاملنا معها هو 
فإننا نحاول البحـث    "   أعجمى" وألن االسم فى هذه الحاالت اسم       

 .عن ترجمة عربية له
 .وهنا نفاجأ بمشاكل عديدة

وأول هذه المشاكل أن قدرتنا على الترجمة قد ضعفت كثيـًرا،           
ومهارتنا فيها ـ كأمة ـ قد تراجعت إلى درجة كبيرة نـظـًرا             

ويكفى أن نالحـظ    .   لعوامل كثيرة ليس هذا مجال الحديث عنها      
عربًيا منذ أكثر من مائـتـى     "   قاموًسا" أن الثقافة العربية لم تنتج      

 .وهذا بالنسبة ألى لغة هو الموت والجمود. عام
ويكفى أن نالحظ كذلك انه ال يوجد مجمع عربى موحد للناطقين           

بل توجد مجامع متعددة، غير متعاونة، وبالتـالـى         .   بلغة الضاد 
 .تتبدد الطاقة ويتكرر الجهد

ويكفى أن نالحظ أيًضا أن تجارب هذه المجامع مع المصطلحات          
األجنبية الحديثة معظمها يبعث على السأم والضجر، إن لم يكن          

 .يبعث على السخرية
الحظ مثالً أن مجمع اللغة العربية، فى مصر، لم يجد ترجمـة            

سـوى  "   سندوتش" سوى الطزطزن، ولكلمة    "   الموتوسيكل" لكلمة  
 .وغير ذلك من كلمات عجيبة" شطر ومشطور وبينهما طازج"

المشكلة الثانية هى أن أى كلمة أو أى مصطلح ليس مـجـرد          
. مفردة لغوية، بل هى حلقة فى سلسلة، أو غيض من فـيـض            

حيث هذه المفردات تعبير عن سياق معرفى وتجربة إنسانـيـة           
وبالتالى فان الترجمة الصحيحة هى التى تستبطن هـذا          .   حية

 .السياق وتستشرف تلك التجربة وتربطهما باإلطار اللغوي
ومثل هذا المنهج يبدو غريًبا فى واقع عربى يفضل أن يحصـل            

دون أن يتبنى المنهج الذى مكن        –مثالً    –على ثمار التكنولوجيا    
 .الغرب من إنتاج هذه التكنولوجيا

الحمد هللا الـذى    :   " بل وصل الحال ببعض العرب إلى أن يقولوا       
فهو يصنع الطائرات والسيارات ونـحـن        . .   سخر لنا الغرب  

هذا المنهج غير العلمى ينعكس على طريقـة        "   ! ! . .   الخ. . نركبها
تعاملنا مع المنجزات الحديثة للحضارة، وبالتالى على إسـاءة          

 .فهمها، وبالضرورة إساءة ترجمتها
 .وبالنتيجة أصبحنا نواجه مشكلة الترجمة فى كافة المجاالت

أتذكر كم عانينا أبان توقيع مـعـاهـدة           –ففى السياسة ـ مثالً     
الصلح المصرية ـ اإلسرائيلية فى البحث عـن تـرجـمـة             

حتى هدى اهللا بعضنا إلـى صـك           "normalization"لكلمة
 ".التطبيع"مصطلح 

 التى ترجمها   "democratization"كما احترنا كثيًرا أمام كلمة      
ووضع البعض اآلخر حرف الدال أمـام       "   مقرطة" البعض بكلمة   

 ".دمقرطة"الكلمة األخيرة فأصبحت 
وفى مجال االقتصاد كانت حيرتنا أكبر وأكثر أمام مصطلحـات          

 التى ترجمناها فى مصـر  "privatization"كثيرة بدًء من الـ  
، وترجمها زمالؤنا المغاربـة بـكـلـمـة        "خصخصة"بكلمة  

، وترجمها زمالؤنا التونسـيـون بـكـلـمـة            " الخوصصة" 
وشاء البعض األخر أن يتركها على حالـهـا         "   . .   التخصيصية" 

وهـو مـا حـدث مـع           " . .   الـبـرفـتـة    " فأسماها بـ   
 .وغيرها.. وغيرها  "Governance"الحوكمة
 "Entrepreneur"نجد أنفسنا أمام كلمة جديدة هـى       . .   اليوم

 . "Entrepreneurship"و 
الكلمة أصلها فرنسي، ثم دخلت القاموس اإلنجليزى، وتحايلنـا         
على ترجمتها فى السابق عندما كان استخدامها محدوًدا بكلمات         
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وكانت المشكـلـة    " .   المقاولين" وأحيانًا  "   المنظمين" مراوغة مثل   
 .غير جسيمة ألن استخدام الكلمة كان نادًرا

فجأة، السيما بعد تجذر تيار الخصخصة، فى سياق تعـمـيـق            
االقتصاد، وتوسع آليات السـوق      "   تحرير" ليبرالية االقتصاد، و  

الحر، بدأت هذه الكلمة العجيبة تتغلغل فى األدبيات االقتصاديـة          
 .بصورة مكثفة

 ..وتضاربت الترجمات الحديثة لها
، والبعض األخـر    " أصحاب المشروعات " فالبعض ترجمها إلى    

، وفريق ثالث ترجمهـا     " أصحاب المبادرات الفردية  " ترجمها إلى 
، وفريق رابع فضل أن تربط الترجمة بين فـكـرة           " الرواد" إلى  

 "رياديو األعمال"الريادة وفكرة البيزنس فجعلها 
وألن المنظمات الدولية، وبالذات األمم المتحدة، استقرت فـى          

رائـدو  " أدبياتها على استخدام الترجمة األخيرة، فان مصطلح         
رغم ثقلـه وعـدم      "   المعتمدة" أصبح بمثابة الترجمة    "   األعمال
 .وضوحه

وألن الخطأ الشائع خير من الصواب المهجور فإننا سنسير مـع           
إذا "   النقاط المرجعية " هذه الترجمة األخيرة، لكن مع تحديد بعض        

 .جاز التعبير
 ـ أى    "entrepreneur"المعنى العام والعريض لكلمة     . .   أوالً

رائد األعمال ـ يشير إلى ذلك الشخص الذى يقوم بتنظيم عمل           
 .من أعمال البيزنس ويتحمل المخاطرة على ذلك

فان   "entrepreneurs"عندما يفكر معظم الناس فى كلمة.. ثانًيا
أسماء قليلة معروفة تقفز إلى الذهن، ألناس مثل هنرى فـورد،           

بينما تنطبق هذه الصفـة، أو       .   واندرو كارينجى، وبيل جيتس   
باألحرى الهوية، على ماليين األشخاص فى مجتمع واحد مثـل          
المجتمع األمريكى، حيث نجد من بين الستة عشر مليون شخص          

 مليون يديـرون    12يعلمون فى مجال البيزنس يوجد أكثر من        
" رائد األعمال " وإذا كانت صفة    .   أعماالً مملوكة ملكية فردية لهم    

ال تنطبق على هؤالء االثنى عشر مليون كلهم، فإنها بالتأكـيـد            
 .تنطبق على العديد منهم

إنه قبـل ذلـك      . .   رائد األعمال ليس فقط رجل أعمال     . .   ثالثًا
 .شخص صاحب مبادرة، وجسارة، وقدرة على المخاطرة

رواد األعمال أيًضا يتصفون بدرجة من درجات االبتكار مـن          
 .زاوية ما وفى مجال ما

" متفرجين" وليسوا  "   العبون" . . " مراقبون" ال  "   مشاركون" هم أيًضا   
وأن تكون واحًدا من رائدى األعمال معناه أن تكـون          .   أو هواه 

متفائالً، ومؤمنًا بأنك تستطيع أن تفعل أى شيء إذا توفر لك قدر            
 .مالئم من الوقت مع قدر مناسب من المال

تؤمن أوالً وقبل كـل      . .   نحن إذن نتحدث عن نوعية من البشر      

شئ بالمبادرة الفردية، وبالقدرة على المخاطرة والمـغـامـرة          
واإلصرار على تحويل الحـلـم   "   الحلم" المحسوبة، والقدرة على    

ومع أن الربح هدف موجود فى مرمى البصر فإنـه          .   إلى حقيقة 
وإنما ال يقل عنه أهـمـيـة         .   ليس الهدف الوحيد أو األساسى    

من أجـل    "   المقاوحه" الطموح كهدف فى حد ذاته والقدرة على        
 .تحقيق هذا الطموح

أفرادها مزيج من قناصـى     . .   نحن إزاء جماعة فريدة من البشر     
الفرص والمستكشفين الرواد الذين يذكروننا بالمستكـشـفـيـن       

فـى  "   المجاهل" الجغرافيين القدامى الذين خاطروا بالذهاب إلى       
هذا العالم المترامى األطراف، فلقى كثير منهم حتفه فى هـذه            
المغامرة المثيرة، وفاز بعضهم بالمكافأة الكبيرة، كتلك التى فاز         
بها كريسوتوفر كولومبس عندما اكتشف القارة األمريـكـيـة،          

 .وغيره.. وغيره
وبدالً من استكشاف مجاهل الجغرافيا وتحمل مخاطر األدغـال         

 ".مجاهل االقتصاد"والمستنقعات، يقوم هؤالء باستكشاف 
ـ بهذا النحو ـ أكبر مـن       "   االستكشافية" و"   الريادية" هذه الكتيبة   

 .أن تكون مجموعة من المغامرين الطائشين
ففيها رواد بمعنى الكلمة، ومن بين صفوفهم سيخرج كبار رجال          
أعمال الغد من أمثال بيل جيتس الذى لم يصبح أغنى رجل فـى    

ملـك  "   ابتكار" العالم نتيجة ثروة ورثها عن أهله، بل عن طريق          
عليه خياله وعقله، وخاطر من أجل تحويله من حلم إلى حقيقـة            
بمخاطرة هائلة، ترك من أجلها استكمال دراسته الجامـعـيـة،           
وبدوالرات محدودة بدأ رحلة المليارات التى أثرت على تاريـخ          

 .البشرية كلها من خالل أعظم ثورة تكنولوجية
هؤالء الرواد ـ أو سمهم كما شئت ـ يحتاجون إلى ما هو أكثر         

 .من اإلعجاب
" اإليـجـابـى، و     "   جنونهم" إنهم يحتاجون إلى بيئة مواتية لـ       

 .الرائعة" شطحاتهم
وهذه البيئة تقع مسئولية خلقها على الحكومة من جانب، وعلـى           
المجتمع ومؤسساته، وبخاصة المؤسسة التشريعية، والمؤسسـة       

 .التعليمية، ومؤسسة اإلعالم من جانب آخر
يكادون أن يكونوا المعادل الموضوعى فـى        . .   فهؤالء الرواد 

المجال االقتصادى للمخترعين والعلماء فى المجال األكاديمـى        
 .والبحث العلمي
أي أنه ـ    . .   ويظل محلك سر  . .   ال يتقدم العالم  . .   وبدون االثنين 

وهذا مصـيـر   .  في الحساب الختامي ـ يتأخر ويرجع القهقرى 
 .تعيس ال نملك ترف التفكير فى مجرد حدوثه

 




