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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تصدير

 
نااار اتدتنااا دنساااااداومااااعاداو و واااادظتراصتااااد و اااو داو ر  ااا د ااا دطاظتاااادت ااارتد ااا دت اتد د

دعوثدتر فد شكصتو،د اظترّوقاتداضتائنادد ندتنفوذه،د تبواند م نز اتدإؾتاعو.
 طاظتادبذوتدجهاودد د ماَتةداو ر  ا دبر اهاد،ا دع،د بر اهادرتااته،د بر اهادقا اتد

جهااوددقا ااتداااادغتااا  دبااود  اماااتد،اوااا،د بر ااهادا ،اا دقا ااتدبااود  اماااتدقو وااا.د ذتاااد
اونغاداور بوا،د جهاوددقا اتداااداصتا راات.د  ا دىاذهداصتهاودد اادأؾتازد داواوط داورا  ،د  نهااد ااد

دقا تدبودىوئاتدأجنبوا.
  اااأدأ ا نااادد-كماااد اا سداذااا اتداواارك ويدلااك عد،و اا ديزتااوداهدد– إندتنااو دىااذهداصتهااودد

را،ناااااد   شااااابكاددت اااا دتكا اااا داصتهااااوددب ااااويةدتفو اااااد،  ساااااد ا،اااا ةداطتسااااو ،د وكنهاااااد،سااااو د  
 ت اطرهااااد ان ساتهاااا،دإقنومو هااااد قو و هاااا،د شاااكصهتاداصتزئوااااد  شاااكصهتاداوكنواااا،داتمااااتهاد  اااو ها،د

دعذيىاد انر،اتها،دعىتدوو رذيدتن داظت ءدأند ه رعدإىلداووعرةدبونها.
 شا   داونهااوةد»  ا داظتشا  تاتداو ائاارةد دغتااهداونهااوةدباونغااداور بواااد اشيت ااءدااااد

،د ىوداظتش   داوذعدت ر تدباوداصتمهوي ااداور بوااداوماوي اد«باونغاداور بوادون وجودؿتودغت م داظتر ،ا
،د قاااااردات مااااارهداظتااااا دت ،د قاااااّر داوشاااااك دٕٛٓٓإىلد ااااا دت داو مااااااداورااااا  داظتنر ااااارد دد شااااا دتاااااا د

دت داو ماداورا  داظتنر اردونجمهوي اداور بواداوموي ادتن د باديهتادزطصادىذاداظتش   ،دمثد   د  د
آوواااتدو نفوااذه،د كناامداظتنعماااداور بوااادونًتبواااد او  ا،اااد اورنااو دتناا دأ اااددٜٕٓٓ داور عااادتااا د

اصتهاداظترنواد دجا راداوار هداور بوااد  ابراادإنفااتهدباو نماو د ا داوار هداور بواا،دكماادأ وا د ا دت د
د.او ماداور  داظتنر رد دا تدب ك ومداصتهوددزؾتا ه
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 ظتادكانداظتش   دقردي  د د نسن اتودإىلد راصتاداو  ا اداظتراوا ةداظتهماادونغااداور بوااد د
توجااوداواار هداور بوااادؿتااودغت ماا داظتر ،اااد اشق  ااادداو ااائأدتنوهااا،د او را اا د اا داوفاا  د او  اار اتد

دا.اويتد س عهادىذاداو وجو،دكانداو ر   دكتهءد د  ر اداو  ا اداظتراو ةدونغاداور بو
  اا دىنااادهااهءدىااذهداورياااااداظت  اامناد  اا د،سااادتا اااد  ًتعااادو ر  اا داو رنااوأ،د قاارد
الاا منتدتنااا دأيبراااد، اااوه،دتنااا هدأ عتااااداو ر  اا د فهو اااالد  مااّو ات،د  اااثداوف اا داو اااا د د
 اق داونغااداور بوااد داو رناوأ،د  قامداوف ا داو اواثدتنا د رّوقااتداو ر  ا ،د دعاُتديكازداوف ا د

  ا د،سااد  ًتعاادو ر  ا داو رناوأ.د تمل ا داظتنعمااداور بواادونًتبوااد او  ا،ااد اورناو د ا دداو اب دتنا 
    دىذهداوريااادأندتكوندقردأاهمتد د   دوبناد دو حدتوكداظتش   داو ائر.
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دداو ر   د فهو الد  مّو ات -الفصل األول
د(ٙ د) ددداو ر   دوغاد  فهو الدد-أ شلد
 «اور بواداوف و ا» مّو اتدات مادداونغاداذ دد-ثانوالد

د(ٜ د)      ددوغادون رنوأ.د
د

د اق داونغاداور بواد داو رنوأ -الفصل الثاني
 او رنوأدباونغاداور بواد داو رنوأد ادقب داصتا رهدد-أ شلد

د(ٕٔ )     دددد داووط داور  .
  اق دترنوأداونغاتداذجنبواد داو رنوأد ادقب داصتا رهد-ثانوالد

د(ٕٗ )       داووط داور  .
  اق داو رنوأدباونغاداور بوادد-ثاو الد

د(ٕٙ د)    ددد داو رنوأداصتا ره.
د(ٖٔ ) د د اق داوب ثداورنمهدباونغاداور بوا.د-يابرالد

د(ٓٗ د) د اق داا رماهداونغاداور بواد داجمل م .د-،ا مالد
د

د  د رّوقاتداو ر   . -الفصل الثالث
د(ٙٗ )    درّوقاتدع اي ا. د-أ شلد
د(ٓ٘ )    د رّوقاتداوااوا.د-ثانوالد
د(ٗ٘ )   دد رّوقاتدت بو ا.د-ثاو الد
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د،ساد  ًتعادو ر   داو رنوأ -الفصل الرابع
    داوااادوغو ادتن داو رور  داو و هد اووطٍت -ٔ

د(ٖٙ )      ختسوطدوغوعد د وئها.د -ٕ
 (٘ٙ ) دددإورايداو  ايداوموااهداظتنز . -ٖ

 (ٜٙ ) ددددإترادداظترياُتد تملىونهأ. -ٗ

 (ٖٚ )  دددإترادداوفنوُتداظتماتر  . -٘

 (ٗٚ )د ات مادد نهجواد وعرةد د   داظت سن ات. -ٙ

 (ٓٛ )د تسو  داورم داظترجمهداضتااو د ػت كاتداوب ث. -ٚ

 (ٕٛ )  «.ازنًتنت»  ادةداحمل وسداو قمهداور  دتن داوشابكاد -ٛ

 (ٖٛ )   ددحتر ثداظتناىجداوًتبو ا. -ٜ

 (٘ٛ )  داشى ما دباو ناتاداظترجموا. -ٓٔ

 (ٙٛ )   داورنا ادباوب وثداورنموا. -ٔٔ

 (ٚٛ )  دددتفرو داوًترتا.د -ٕٔ

 (ٜٛ )   اشى ما دب رنأداونغاتداذجنبوا. -ٖٔ

 (ٜٓ )   ددداو وتواداونغو اد ترز زداشن ماء. -ٗٔ

 
د(ٜٔ ) ددو ر   داو رنوأ.د اا باناداورياااداظت جروادونخساداورا ا(: 1الملحق رقم )

د

 (ٕٜ ) داداور بواد داووط داور  .اا بانادو ر فد اق داونغ(: 2الملحق رقم )
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 الفصل األول
 التعريب مفهوماً ومسّوغات
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 الفصل األول
 التعريب مفهوماً ومسوغات

ؿتاا هد دىااذاداوف ا دأندن راا فد فهاو داو ر  اا دب اويةدتا ااا،د أندن امدتناا د فهو ااود
دداووط داور  . داورياااداضتاووا،د أندن ر فد مّو اتدات مادداونغاداور بوادوغادون رنوأد 

 التعريب لغة ومفهوماً  -أولً 
اوراا بدأندازتاا ابد او ر  اا د رناقتاااد اعاارد ىااودازبانااادإتد  اااه دأتاا بدجاااءد دوماااند

تنودومانود ت َّبدأعدأباند أ، ح،د تا َّبدتا داو جا دأعدتكناأد ج او،د تا َّبد نس اودأعدىّذباود
 اودواو،د ت َّباودأعدتنماوداور بواا،د تر  ا داشااأد  داون  دأ د  اه دت َّبتدووداوكاص دتر  باالدإتادبون

داذتجمهدأعدأندت فوهدبوداور بدتن د نهاجها،د ُت بدومانودباو أدت  بادأعدوايدت بوال.
 او ر  ااااا داواااااسصعالدىاااااودإكتاااااادد  اااااابصتدت بواااااادوروفاااااا داذجنبواااااادو رماااااوأداونغااااااداور بوااااااد

 ائا دتوووارداشواسصح،د كد كا دىار،الد دعارد اا خرا هاد د واد  داظتر ،اداوبش  ادكنها.د ىاود ا دط
تاتااو،دباا د اااونادزوبااا داظتفاا دةداذجنبوااادثوبااالدت بوااالد اا دعوااثدتغوااَتدأوااواهتاد    ااادإىلد اااد نمااجأد اا د
اوااذ اداوراا  ،د   فاا د اا دأعاارداظتبااا داور بواااد أ  ا ااا،د  نجااملدإووااودعااُتد م ر ااهدإكتااادد  اباا دتاا  د

و ر  ااا داصتزئاااهدتنااا داو ر  ااا داوكناااهدذناااودأ،ااامدتنااا داونمااااند ااا د  نااا .د  دىاااذهداضتاوااااد ف ااا دا
د(1)اون تد اوًتكو دأعوانال،د نتك دإج اءداو ر   د ، د ن وُت د

ن ااا داوكنمااااداذجنبواااادإىلداور بواااادكماااادىاااهدد ندتغواااَتد،وهاااا،د ىاااود ااااد رااا فدأ  اااالد دأولهماااا
بارد اا د جاودد واواافاتدبااون   ةدأعدك اباادعاا  فدوغااد اا  فدوغاادأ،اا س.د وكاهدتكاوندواا و ادش

توعاارداورمنواااد نرااالدووجااوددتاارةدألااكاهدوصوااسصحداوواعاار،د قاارد تاا داجمل ماا داواار  دىااذهداضت و اااد
اوااايتدهتاا أدبن  اا ةداضتااا  فددٖٖٕ،ملوااريدتاارةد واواافاتدد ووااااد اا دبونهاااداظتواوااافاداور ووااادإ ااز ديقااأد

داور بوادإىلداوصتونوا.

                                                 
د.٘لبكادووتداور بواد د-اونغاداور بواد اشوسصحداورنمهد-اورك ويد ووردا اجد(ٔ)
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وااد ا دإجا اءدتغواَتد ترار  دتنوهاا،د  سنا دتنا دىاذهد دن  داوكنمااداذجنبواادإىلداور بوثانيهما
باااا م ايدون ربااَتدتاا د فاااىوأدجر اارةد،د ىااهدتمنواااددتاياااهاداونغاااتداضتواااد«اشقااًتاةداونغااوع»اورمنواااد

دكد رهرىاداوناط وندب نكداونغاد  دقبُ .
د،د تناارداو غوااَتد ماام «د،ااوصلد» تنااردن اا داونفاايبداذجناا دكمااادىااودإىلداونغاااداور بواااد ماام د

  اااا دأ  ناااااداواااار،و  دباتؾتاااااند ناااا جاد  ينااااوسداظتاااامل،وتةد اااا داونغاااااداوفاياااااوا،د أ كمااااجُتد«.د ر بااااالد»
كفااووطد» اا داوصتونوااا،د كااذوكداذوفااا داوراظتواااداو ماامواداظتو ااوتادو خنوااردتكاا سدأ دتاظتااادد إوكااًت ن
أوفاااا د  ااا ددأ داظت كبااااد ااا دأعااا فد  راااايفدتنوهاااادد وواااالدكااا ادايد ووااازي.د  ااا دأ  نااااداظتراااّ ب،د« كاااويع

د.Philosophy ،نمفادبرشلد  ددTechnology ت نوادبرشلد  ددTelevisionبرشلد  د«دتنفا »
شاام داوًترتااا،دإتدكد راارد    اا الدتناا دن اا داوكنماااداذجنبواااد توااارتددائاا ةداو ر  اا دو 

إجا اءددإىلداور بوادكمادىهدد ندتغوَتد،وها،د  َتد     دتن دن  داوكنمااداذجنبواادإىلداور بوااد ا 
دتغوَتد ترر  دتنوها،د إفتادمش دؼت نمد   بداوًترتاد  داونغاتداذجنبوادإىلداونغاداور بوا.

مثدتوااارتددائاا ةداو ر  اا د وااثدجااا  تداوًترتااادإىلدمشووواااداااا رماهداونغاااداور بوااادوغااادقو واااد
 درتواا د  اعاا داو رنااوأدون ربااَتدتاا داظتفاااىوأد اااا رماعتاد داورمنواااداو رنومواااداو رنمواااد داوااوط داوراا  د

وغااادتماا د د  اماااتداجمل ماا داوراا  د  داوب ااثداورنمااهدفخ ناامد،  تااود خت  اااتو،د اااا خرا هاد
د   ا، ودكا،ا،د  درتو دغتاشتداضتواةدترنومالد إتص الد اق  ادالد هايةد إداية...اخل.
وعاارداظتشااات داور بوااا،د  ااراداو ر  اا د رااٍتداااوادةداونغاااداور بوااادتناا دااااعاداوااوط داوراا  دفاااد 

 كتمرهااادعااوهدتايمتهاااد ت اثهاااد  اقرهاااد   ااَتىا،دؽتااادكتراا داو ر  اا دتااا صلدجوى  ااالد أاااااوالد داطتاا  جد
وااا دد يدووعااارةداور بوااااد داو اااويةداوااايتدت د ااا ددائااا ةداو خنااامداومواااااهداظت م ااا د داو جزئاااادإىلدع  اااادا

داذ اداور بواداو ايمتهد اظت َتع.
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سااهداو ر  اا داووعاارةداور بواااد  اامو اداضت ااايعداظتراواا ،د  رونهااادتناا دكماا د اااذاداظترااٌتد ر
طااااواداو خناااامد او  اااا يد اااا دأنااااوا داو برواااااتداشق  اااااد اد او  انواااااد او  ا،وااااا.د  د ااااوءدتوااااكد كااااوند

د(ٕ)ون ر   دىر،ان د
او  اناااد د،ناا دلخ ااوادإبراتواادت بواااددت نااكداو اريةداوذاتوااادتناا دإن ااجداورنااأد وااناتادأولهماا

د«.و كنوووجواا»
داو ريةدتن داظتشايكاد او فات د  د نسن د  موز. دوثانيهما

   دىناادشد عانَّ َّدأعاردأنداو ر  ا دق اوادوغو ااد، اط،د إفتاادىاودق اواداواااوادتفا ةدحتار الد
قو الدتن داذ ااداور بواا،د ،واايالدباُتداوب ااءد دعااهد ا داو برواادأ داونهاوةدباضت اايةداورنموااداور بوااد ا د

 شاااااوماداو  اااار اتداورنموااااادردو مكااااُتداذ اااااداور بواااااد اااا د واجهاااااداو  ااار اتد دىااااذاداور اااا ،دجر ااا
 او  انوااااا،دتوااااكدذنداو ر  اااا د اااا دعدإىلدتااااوطُتداورنااااأد تر  اااا داوفكاااا د اوذىنوااااادتف و ااااالدونمواىاااا ،د

د  ماترةدتن داشب كاي.
كماادىاودانف ااحددد، ،ا كمادشد عنَّ َّدأعردأنداو ر   د رٍتداشنغصا،د إفتاادىاودانف ااحدتنا دا

تن داوذاتد اعتو ا،د أند دإت انداونغاتداذجنبواداوفوائرداصتماادتنا دأند و امدىاذادازت ااندظت ان اد
او  ا،ااااداور بوااااد وغ هااااد إ نائهاااادباظتمااا جراتداوااايتددتنوهاااادطبورااااداور ااا ،دت ااا داورناااأد او  اناااا،د هاااريد

،د دعاااُتدأنداو ر  اا د اشنف ااااحدتناا داو  ا،ااااتدازلااايةدإىلدأنداو غ  ااا د اشنغااصادكايث ااااندع و و ااان
اذ،اا سد ختااَّتداو ااا د نهااادإ ناااءلدون  ا،اااداور بوااا،دكاا دتوااكد اا داذ ااويداحملمااودةد داو وجااودؿتااودغت ماا د

داظتر ،ا،د أ  نادت مدتن دأيةدونباد  داور اقاد او  ادباوذاتد اعتو اد اظتم  ب .

                                                 
د.ٚٛ دٕٜٛٔتونادد-اورايداور بوادونك ابد-ق ا اداو  ا،اداور بواداظتراو ةد-اورك ويدػتوهداور  دواب د(ٕ)
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 لغة للتعليم« ية الفصيحةالعرب»مسّوغات اعتماد اللغة األم  -ثانياً 
حت اا داونغاااداذ د كانااادكبااَتةد داواار هداظت  ر اااد اذ ااأداضتوااا،د حتاا  دىااذهداذ ااأداضتوااادتناا د
اورنا ااادبنغ هاااداو و وااا،د اضتفااا دتنوهااا،د اورماا دتناا داااَت يهتاد ان شااايىادإند ددا،اا دعاار دىادأ د د

داطتايج.
  دىذهداذ أد تنكداوار هدبنغاهتااداو و وااد كدتك دتنكداورنا اداوكبَتةد اشى ما داوزائرد

إشدبمب د ااددت ناوداونغااداو و وااد ا دأبراادد  راردةدتنا دؼت نامداو ارر،د،هاهداواوط ،د،هاادىاودتاد
،د كااااانداواااا ئواداوف نمااااهد«إند طااااٍتدىااااوداونغاااااداوف نمااااوا»اوفونمااااوفداوف نمااااهدبااااااكاهد  ااااوه د

داءد تن داوشخ واداوف نمواد اعتو ا. رجبالداذاداو وهد   سد،وودأ ايةدتن داشن م«دد غوه»
  ع،دإندوغايتدىاهد ماكٍتد ىاهد اوطٍتد  ما »اذظتاا  د«دىوارج »  داظتن  دنفمود  اوهد

أنعااا دإىلدب واااادأيجااااءداوكاااوند ىاااهدعااار ددتااااظتهداضتماااوأد  راظتاااود ت اي ماااو،د  ااا دنوا،اااذىاد بروو ااااد
د«.اوفموح

د« أ،با د وبوتنوا»  ادأرت د  ووادلات دإابانواداو  نهد
إنداوشاااروبدنتكااا دأندتكبااا دباومصاااا ،د تماااردأ،واىهاااا،د تشااا ددتااا دبووهتاااا،د تعااا د ااا د»

توااكد نوااا،د،اوشاار د ف  اا د  ماا ربردتناار اد ماان داونمااانداوااذعدت كااوداذجااراد،د تنرئااذد  ااو دإىلد
د«!اذبر

عاااا،عوادتنااا دوااافاءدوغااا كأد»ؼتاطباااالدأبنااااءد طناااو د«دلاااوود ونااااىود»   اااوهداو ائااارداوفو ناااا هد
 دواافاءدتواونكأ،دعااذايد اا دأندت اروادكنمااادأجنبواااد د كااندبع كااانكأدأندت اارواد،وااوددعفاا كأدتناا
د«.كنماد،و نا وا

 ،و نااا د إااا ائو دأنداو   ااو د و اردأثب ااتدهااايبدناج اااد داوواباااند او ااُتد كوي اااد ،ننناارةد
 رمناوند،وهاادبرارد و، داصتهر،د   ، د  دكفااءةداظت كاونُتد  ا د دىأد داظتوااد  داوايتداورنمهدباونغاداذ د

او خاا ج،دكمااادأنااود  اام داونشاا داذ، ااهدونمر ،اااد ت باا داضت ااائ داو اب اااد داورنااأداضتاار ثدبااُتداصتمهااوي،د
 ىادىهدتعده بادكوي اداصتنوبوادتن دأ اد  اهد م   داو مل ا د اشت بااي،د، اردكاناتدقبا دعاوا دأيبرااد
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ةد ا داو ا  اتداوباطنواا،د وكنهااددتكناتدت ودد د  افداوبصدداظت خنفااد حتاتداضتكاأداورماك عد ، اَتد
 كن هااااد ااا داضت اااوهدتنااا د وقااا د ناااا،اد د وكااا د«دتكنوووجواااا» ااا دحت وااا دطفااا ةدتنموااااد ت انوااااد

اظت ر اااادبنغ هااااداووطنواااا،د ت اااريتداو  انااااد اطتاااقةد ااااد ماااا عدأ د فاااواد اااادت اااريهدأ اااٌتدبناااراننادفاااوايدد
د.(ٖ)اوساقا،د توكدكنودبف  داوكفاءاتداوراووا

أ، ا دد وااد دآااوادىااهديدازلاايةدإىلدأندكوي ااداصتنوبواادكاناتد د سنا داوما ونواتد هار
اووو دأ ٌتدتاا دد واد داوراك،د حت  داظت تباداو ا ناد اورش   د دت    داو نمواداوبشا  ادبااو  بد ا د

 ويدد ااادد هدت   ااادكع ساوواااد أظتانوااا،د ىااهدشددتنااكدثاا  اتدطبوروااادكاااوبًت هد اوفوااافات،د إفتااادتماا
 نوايد/دبنواوندد شيداانو الد ا داظتراادند اوساقاا،د،و وواوداوكوي اوندفاادنت نكوناوددٕٙ٘  ريد وا د

 ااا دتناااأد  هااااياتدت نواااادإىلد راااراتداوكًت نوااااد ثصجااااتد تنفز ونااااتد ااااواياتد ااا أدبورهاااادإىلد
 اا د ااا د نوااايد/بنوااوندد شي،د ىكاااذاد كااوند راارهداوااار، دونفاا ددأكدٕٛٛاواار هداذ،اا سد اااوا د

د(ٗ)تش   دأومدد شيدانو ال،د ىذاد اد  م دونمواط داوكويعدعواةدتنو دباوك ا ادازنمانوا.د
أ ااااادد واااااد،ننناااارةد،كانااااتدأ، اااا دد واااااد دأ يباااااد داطتممااااونواتد اااا داو اااا نداظتا ااااه،د كانااااتد

ماب داو ناوجد م رم ةدي ااوادقبا داضتا بداوراظتوااداذ ىلد بنارالد ياتواالدشدنتناكداذيةداو ااضتادونزياتاادب
 اوب ااَتاتداواايتدتغسوهااا،دأ اااد داوماانواتداذ،ااَتةد،مل،ااذتدحت اا دأعوانااالداظت تباااداذ ىلد دااانأداو نمواااد
اوبش  اد دت    داو نمواداوبش  ادور أداظت  رة،د  كفاهدأندنشاَتدإىلدأنداوار، داومانوعدوشا كاد)نوكواا(د

د.(٘)بوادكقسد   د   ونهواتمداحملموواد ما عداور، داو و هدور وادت ددااوفنننر 

                                                 
دٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-نر ةدتر   داو رنوأد او نمواداوبش  ااوكنماداش،  اعوادود-اورك ويدػتمردت  د ورد،نوفاد(ٖ)

د.ٕٓٔٓ«دتش   داذ ه»أك وب د
د-نار ةدتر  ا داو رناوأد او نموااداوبشا  اد-إوصحداصتا رااتداور بوااد او نموااداوبشا  اد-اورك ويدتنهداو اشتهد(ٗ)

د.ٛ دٕٓٔٓ«دتش   داذ ه»أك وب ددٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-اجملناداذتن دونغاداور بوا
د.ٛاظت ج داوماب د د(٘)
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أنداو رناااوأد ىكاااذادؾتاااردأنداو رناااوأدبنغاااادأجنبواااادىاااودأعاااردأاااابابدىجااا ةداذد غاااا،د دعاااُتد
باونغاداذ دلت ا داو نمواا،د ىاادىاهدتعدرتوا دجا رااتداوار هداوايتدع  اتداو نموااداوبشا  ادترناأدبنغاهتااد

ننر ااااا،د ازااااا ائونوادباورق اااااا،دإشداووطنوااااا،د،اصتا راااااتداوكوي ااااادترنّااااأدباوكوي ااااا،د اوفنننر ااااادترنااااأدباوفن
د(ٙ).«اصتا راتداور بواد،ع ادترنأدباوف نموادأ دازؾتنوز ادأ داورا واد ووادباور بوا

 إتادختنااتدأ ااادتاا دوغ هااا،دأ دشت ااتدون اارمدأ داوربااثدأند شااوهدوااويهتا،د  هاازدع و  هاااد
ويدأند كاوندازؾتنوازدبغاَتداونغااد   ا،ع اداائ ةدإىلداش م صهد اواز اهدشدػتاواا،د،اصدنتكا دذعاردأند

 شدأند كااااونداوف نمااااووندبغااااَتداونغاااااداوف نمااااوا،د شد   ااااويدأعااااردأند ااااًت داذظتاااااندوغاااا هأدازؾتنوز ااااا،د
ون اارم،د وااواداذ اا د    اا الدتناا دازؾتنواازد اوف نمااوُتد اذظتااان،د إفتااادىااودلااملندكاا داذ ااأداواايتدحتااًت د

نكاااددنراا فدأ ااادتاتدلااملند تاااي سدتااًت، د دأ اا دلخ ااو هاد ىو  هااا،د حتاا  دتناا د  و اهتااا،د،ااصد
وغ هاااادباوماااماحدبعلااااتاداو ااارمد،وهاااادأ داورباااثدااااادأ داشت اااراءدتنااا دعااار دىا،د، اااصلدتااا دإقتاعتااااد
 او خنااهدتنهااا،د اوااسنا دوغااادأجنبوااادأ،اا سد همااادتااُكدىااذهداونغاااد اا داو ااوةد اشن شاااي،د  هماااد كاا د

دأىنهاد  داو    د او  ر د او فوا.
تداونغادازؾتنوز اده احداورااك،د حت ا داظت تبااداذ ىلدباُتداونغااتداوايتدتاري دوغاادثانوااد إتادكان

اا ،دأ دتماا د  دؼت ناامدبااصدداوراااك،د،عننااادشدنراا فدبناارالد اعاارالد د ااَتد طنناااداوراا  دأقاار دأ دعااىتد،كَّ
اند اوقا  اا د كوي ااادتناا دتااري اد ااوادداورنااو د او  ا ااواتدبغااَتدوغ ااوداو و واااد اا د، نمااادإىلداو ااُتد اوواباا

 كدحتاا دوااروباداوك اباااد داونغاااداووابانوااادأ داو ااونوادأ داوفو نا وااا،د أوبانواااد ي  انواااد اجملاا د ،و نااا ..اخل.د
 كدلتااا دواااغ دعجاااأدبرااابداوااار هداذ يبواااا،د شد، ااا دبرااابدد هدآااااوا،د شد اااواتداونغااااداورق اااادتنااا د

ونغاااداو و واااادىاااهدوغااااداو رناااوأد دىاااذهداظتوا ااا ددد ندأندتكاااوندا اارسدتشااا   دق ناااال،دكدلتااا دتواااكدكناااود
د.(ٚ)كا،ا

                                                 
د.ٔٔاظت ج داوماب د د(ٙ)
د-غتم داونغاداور بواد داو اى ةد-او نمواد دغت م داظتر ،ادباونغاداور بواد اظت سن اتد-اورك ويدأزترداو بو (ٚ)

د.٘ دٜٕٓٓاو اى ةدد-  دت داونغاداور بواد داو رنوأ
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او سااويد دإنداجمل ماا داوااذعدشد نجاازد  ااادبااصدهدبنغاااداذ دشد  فاتاا د اا داوروظتااا،د شدكتااايعد
اشق  ادد اورنو د اوفنون،د  ب ا دتنا دىاا حلداضت اايةدازنماانوا،د شد ماهأد،وهاا،دبا دأك ا د ا دتواكد

اظت ساااويةددااور نا كوااااد ادا اااتدبروااارةدتااا داشاااا خرا د داجملااااشتدإناااودلتجااا داو ساااويدتااا دوغ اااودتاهتااا
د(ٛ) اظت غَتةدباا م ايد   داورنو د اوفنوند اشق  اد.

او نموااااادشددنمااااهد او  ااااا د اضت ااااايع،د إندط  اااا باونغاااااداذ د عاااارىاد  اااااحدور اااااداو  اااار داور
  ،د وكنااودأك اا د ااٌتد اا دهااايبد    اا دتااقداو  ا،اااتداووا،اارة،د شد اا خدذتااايهد اا د،ااصهدوغاااتدا ،اا د

ا ،اا   دبرااردت رت هااادإىلداونغاااداذ ،د ىااذاد ااادقا ااتدبااوداواار هداظت  ر اااد اواار هداضت   ااادتناا دتاتو هاااد
او  ا،واااد أواااو هادكاووابااانداواايتدأ نااتده ب هاااداضت ااااي اد اا دهااايبدا ،اا   ،د وكنهااادعا،عااتدتنااا د

د قاتدىزنت هاد اا مص ها.وغ هادي زالدعتو  ها،د كدت خ َّدتنهادعىتد دأ
 إتادكااااندذتااااد ااا د عااا دأنداو رناااوأدباونغااااتداذجنبوااااد دجا رااااتداواااوط داورااا  د ااا دعدإىلد
او نمواداوبش  اد،عنود اىأ،د ىادىودتادتردد  داور هداور بوااداوايتدتاري دبرابدجا راتاودباونغااداذجنبوااد

د وااددٚٚٔ  انمديدتا داذ اأداظت  ارةد اواذعدلت  داو تبااد اادبرارداظتئااد دت   ا داو نموااداوبشا  اداو ااد
 جاازيداو ماا ددٖٚٔ  وي  انواااددٚٗٔ اومااودانددٖ٘ٔ دااانأداو نمواااداوبشاا  ا،دإتدإنداوااوم دحت اا داو تباااد

د(ٜ).ٜٚ توناددٜٜ اذيدنددٗٓٔ اصتزائ ددٛٓٔ اوي اددٕٔٔ اظتغ بددٕٔٔ    ددٜٕٔ
دهازاااا ائونداداورااار ودت ون خاااذداوراااقةد ااا داذتاااراءدكماااادن خاااذىاد ااا داذوااارقاءد،هاااادىااا

 منكداوس   داووت دتنر اددّي دأعرثداورنو دبنغااد و اادىاهداورق اا،د كد ن فاتدإىلدقاوهداو ائا د
،د،نااأددتاابدت ااوددعااىتدختاا جد اا دجا راتااودتااردد اا دد«ازنًتناات»إنداورق ااادوومااتدوغاااداوشااابكاد

                                                 
دتاو ددٕٙٔٙٔج  ارةداضتوااةداورارددد-اعتو اادحتو ا داو ا ا دتنا داونغاادإىلدوا ا دتنا د-اورك ويدتز هدبشااية(ٛ)

د.ٕٚٓٓ
د.ٛ  ج دااب د د-إوصحداصتا راتداور بواد او نمواداوبش  اد-اورك ويدتنهداو اشته(ٜ)
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ز ااا(،د ناااهداورر اارد اانهأدجااوائزدكبااايداورنماااءداوااذ  د   نااونداورق اااد اونغاااداوراظتواااداومااائرةد)ازؾتنو
د.(ٓٔ)تاظتواد  نهادجائزةدنوب د دبربداش،  اوات،د قردتن وادترنومهأدباونغاداورق اداذ 

اظتوعِّارةد اظتوعَّارةدتنا دنساااداومااعاد«داور بوااداوف او ا»   دىنادكانداو ممكدبنغ نااداذ د
اور بوااادىااوداوااذعد ر اامنادد واااد بنغ هاااتوااكدذنداوااوتهدباعتو اااداو وداو و وااادىااودااابو داذ ااادوننهااوة،د

 افد د هااا عداو بروااا،د لتموناااد اا داشن وااادداظتهااُتد ياءداوروظتااا،دإتدإنداوروظتااادوومااتد وجهاااد اا داشؾتاا
ؿتاااوداظتااااهد اشاااا هص د، اااط،د وكنهااااد وجهاااادإىلد،كااا دازنمااااند وغ اااود ث ا، اااودبف ااا دعوا هتااااد ر ،ااااد

د نعماد  اائ د،اتنادونش دىذهداظتر ،ا.
  ااٍتدتاا داوبواااندأند هنراااهداوروظتاااد ماا خر ونداونغااادبوواافهاد اااونادوص،ااًتااداضت ااايعد
ون ااملثَتدتناا داعتو اااداو  ا،وااادونشااروب،د  اا دمثد،نخن هاااد اا داواارا، دون  اااءدتناا داظتااوي ثداضت ااايعد
اواااذعدىاااود ااا دأىاااأد  و ااااتداذ اااا.د ىكاااذادت بااارسداوروظتااااد اااز الدث ا،واااالد  كاااا صلد وجهاااالدإىلداوفكااا د

داو  ا،اد ػتويقتاداونغا. د
   باااارسداو ر  اااا دط  اااا داذ ااااادون فااااا دتناااا دىو  هاااااداو و واااااد د واجهاااااداج واااااحداو غ  اااا د

إتدإندواااودبرااارالدد نواااالد برااارالدقو واااال،د برااارالداج ماتواااال،د اوروظتاااا،د، اااصلدتااا دأنداو ر  ااا د  راااردداذبرااااد،د
ر  ااا داذقتوااااداوكاااقسد دتمنوااايتداووعااارةد برااارالدت بو اااال،د براااردأ ااا دقاااو ه،د براااردإبااارا د اب كااااي.د ون 

 او  ااااار د قتاااااادتمنو ااااااند  ص   اااااان،دذنداذ ىلدىاااااهداو  ااااا يد ااااا داو خنااااامداومواااااااه د ااااا داو جزئاااااا،د
د اذ، سدىهداو   يد  داو خنمداو  ا  د  داو برواداشق  اد اد او  انواد او  ا،وا.

ك  دؿتااوداشت ماااددتناا داظتر ،اااد إتادكانااتدطبوراااداشق  ااادد دتاظتناااداظتراواا دت جااودأك اا د،اامل
 وثد غر داشق  ادد بنواالدتنوهاا،د ،واودت راا أدقومااداظترنو ااتد أقتو هاا،دكماادتازدادد،واودقومااداذواوهد
 اااَتداظتاد اااادأعداذواااوهداظتر ،وااااد،اااعنداونماااوداشق  اااادعدذعدبناااردإفتااااد ااا تبطدايتباطاااالد بالااا الدباظتمااا وسد

وبناار،د ،اواااد ماا وسداو ااوسداورا ناااد،وااو،د فراارهداونمااوداورنمااهداورنمااهد او  ااا د)او كنووااوجه(دعتااذادا
                                                 

ناار ةدد-يأعداوراااكدتوينااتدش،ااويطد ديبااطدازباارا داورنمااهدبعت ااانداونغاااد-اواارك ويدأبااودبكاا د،اواارداااررداه(ٓٔ)
د.ٖٔ دٕٓٔٓ«دتش   داذ ه»أك وب ددٖٔ-ٔٔصتزائ داد-تر   داو رنوأد او نمواداوبش  ا
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د(ٔٔ)د او  ا .
 ظتاادكاناتداونغاادىاهد تاااءداظتر ،ااداورنموااد او  انواادكاااندد يداونغااداورنموااد او  انوااد دحتمااُتد

 ،اا.د  د دداو وسداورا ناد)أعدباونغاداذ (د  را أدبريجادكباَتةد ا داو وجاودؿتاوداشق  اادداظتباٍتدتنا داظتر
 تراارداوًترتاااداورنمواااد تر  اا داو رنااوأد اا د اااائ دإ ناااءداونغاااداورنمواااد او  انوااادون ااوسداورا نااادأعد اا د

د اائ داونهوةداشق  ادعد اشج ماته.
  اا داووا ااحدأنداونمااوداشق  ااادعدىااود ف اااحدعاا دأىااأداو  ااا اداشق  اااد اداور بواااداظتراواا ةد

اشق  ااااد ا،د   اااادةدد،ااا داوفااا د،دأعد  اااادةداونااااتجد ااا دعواااثدتوووااارد،ااا  داورمااا د تنو ااا داونشااااطاتد
ازرتا داحملنهداور  ،د ىذادكنود بُتدأقتواداور يداواذعدتانهبدباوداونغااداورنموااد او  انواادون اوسداورا نااد

د(ٕٔ)داور بوا،د أقتوادترنوأداورنو د او  انادباونغاداور بواد اوًترتاد داجملاشتداورنمواد او  انوا.
اداذ دىاذهداذبراااددكا،ااد دتمنواااداو نمواااداظتما را اد ت اار داذ اادكانااتدزتا  هاااد إتادكااندونغاا

شدت جن د داظتم وسداو  ا د، ط،د إفتادت جنا د داظتما وسداومواااهد او او هد اشق  اادعدذنداونغااد
تاااي سداور بواادتار، د دإطااايدق اا اداذ اا داو او هداوراا  ،د أتاراءداذ ااادشد   ار ندونراا بدأندكتمرهاأد

 اعرد وغاد اعرةد اق  اددنا د   كا  ،د    ر ندذجواوناادأندت شاك د د ا د اقا دجر اردباصدجاذ يد
د شدىو اد شدان ماء.

  ااادنرانوااودتناا دنسااااداوماااعاداو و واااد دغتاااهداو ر  اا دىااوداو نكاا د تاار داضتمااأد دىااذاد
واار هداور بوااادكا،ااادتاان دتناا دأنداظتو ااو داعتااا د اضتوااوعد اظت ااَتعدذ  نااادتناا داواا  أد اا دأنددااااتَتدا

داونغاداو شتواد داور وادإفتادىهداونغاداور بوا.

                                                 
ترنوأداورنو د او كنوووجوادباونغاداور بواد أث هد داو نمواداشق  اد اد اشج ماتواد  دد-اورك ويدػتمرد  ا اخ(ٔٔ)

د-اورنمهإدايةداورنو د اوب ثدد-اظتنعماداور بوادونًتبواد او  ا،اد اورنو د-او وجودؿتوداشق  ادداو ائأدتن داظتر ،ا
د.٘ٔ دٕٓٔٓتوناد

د.ٙٔاظت ج داوماب د (ٕٔ)



 15 

بواارَّدأنداصتمهوي اااداور بواااداومااوي ادكانااتدأ هد اا د تاا دأبرااادداو ر  اا ،د،رمنااتدتناا دإنفاااتهد
وغاااداو اااري اد د«داور بواااداوف ااو ا» نااذد اااد  اا بد اا دقااا ندكا اا دت   بااالدتناار ادات ماارتداونغااااداذ د

 اار  داظترااايفداورااا د داظتفو ااواد«دبونااوي»بااانداشن اارابداوف نمااه،د وكاا دكاااند وقاامداومااورداصتا رااادإ
وما أدؼتسئااُتد د»اورنواادإبااندتوااكداشن ارابد و ااوتوالدإتدإناود،اطاا دأاااتذةداصتا راااداوماوي ادقااائصل د

 د زتمااوندأندا، وااايكأداونغاااداور بوااادون ااري ا،دباا دكونااواد اث ااُتدأنكااأدأعماان أدواانرالدبان  ائهااا،د،ااعند اا
اونغاداور بواد َتدواضتادون ربَتدت د  سن اتداورناأداضتا ا دىاأدتنا د،ساملد باُت،د،او ااي سد  باتدأند
وغاداو ااددكماائ داونغااتداذ،ا سد نواادبالا  اقها،د كا،واادبك ا ةدت اكوبهاادون رباَتدتا داذ،كاايداصتر ارةد

عونمااااادن نااااواد داو اااا نداو اااااا دد إند،صااااافاداوراااا ب اشيتباطاااااتداضتر  اااااداواااايتدتاااا بطدتنااااكداذ،كاااااي.د
طاااوواددتكنااواد اا دن اا داورنااو دإىلدوغاا هأدكماااد دتهاارداباا داااوناداظتااوصدعدإىلدوغاا هأدياااائ دأياااسود

 اوغااازا د ابااا ديلااار،د،مااااد نكااا دأعااارد اضتااااهدىاااذهدأنداونغااااداور بواااادوااااضتادظتمالااااةداونغااااتداذ،ااا سد
،اتكأدإىلدإكتاااادد  اماااادتنمواااادكباااَتةدت بوااااد ون رباااَتدتااا داذ،كاااايداورنموااااداضتر  اااا.د اتنماااوادأندانااار

دووا دتنا دعاذاق كأ،د،عناوادػتاا،عُتدتنا دىاذهداذداةداوبر رااداوايتدؿتا داونماندىودتن د اادأيسدأكاقد
د(ٖٔ)د ر نوندعتادبك َتد  داذتماهداوباى ة،د برردد  داذلكاهداصتموناداويتدهن دااداوفك داوبش ع.

أدتاااٌتدأشد  اااوروادىاااذاداشعاااًتا داظت اااريدونغااا هأ،دذند ااا د دإناااٍتدأىنااابداورااا بد»   ااااب دقاااائصل د
 اارا، دتاا دوغ ااود اارا، دتاا دأواانود تاا دع ااود تاا دكوانااود تاا دضتمااود د ااو،د إنكااأدتفهماا أدىااذاداذ اا د

د.(ٗٔ)«جورالد
 تمااا دأت ااااءداعتوئااااداو ري ماااوادتنااا دتاااملوومداوك ااا داورنمواااادأ دتر  بهاااادعاااىتدمشااا داوك اااابد

،د تكا ناااتداوريااااااتداورنموااااد اوريااااااتدازنماااانواد اذدبواااادباونغااااداورااا  دؼت نااامداظت ااا ياتداصتا رواااا
اور بواااد نااذدتوااكداو اااي سد إىلد و نااادىااذا،د مشاا داو ر  اا دؼت ناامداو خ  ااات،د،نااوادىنااا دا ندتنااأد

                                                 
 ااوثداظترهارداظتااااهدجملماا داونغاااداور بواااد دد-اونغااداور بواااد حتاار اتداور اا د-اوارك ويدػتمااوددأزتاارداومااّورد(ٖٔ)

د.ٗٔ –دٕٚٓٓ اي د)آتاي(دد-او اى ة
داظت ج داوماب .د(ٗٔ)
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،ادت اود ماايددباظت اسن اتداوايتدااا خر تد  داورنو داويتدتاري د داصتا راادإشد واودك اابدتا  د د
د ومد درتن هاد ادةداظترجماتداورنموا.،وو،د ىهد مايددت

 كد    اا داذ اا دتناا داوك ااابداصتااا ره،د إفتااادترااراهدإىلداظت اجاا داورنمواااداوكااقسد اظترجماااتد
 اظتواوتاتد اوك  داضتر  ااداوايتدتوواتدأ  ىااد  ايةداو رناوأداوراا د داونساااداورنماه،د   ايةداو  ا،ااد د

دنسااداورياااتدازنمانوا.
أت اااءداعتوئاااتداو ري مااواد داصتا راااتداومااوي ادتناا داو ااملوومد اوًترتاااد او ر  اا د ؽتااادااااترد

 جاااودد رجمااااتد  خ  ااااد تا اااادكااااندقااارد  ااارهادبرااابداوناااااُتد د،ااا   دتنموااااد  راااردةدمشناااتد
داظت سن اتداورنمواد اوسبواد اوكه بائواد اونفسواد اضت اجواد اوفنمفواد اصتغ ا،واد اونفموا...اخل.

يددندوااودد دكااادد«غتماا داونغاااداور بوااادبر شاا داووااو »يةدإىلدأنداجملماا داورنمااهداوراا  د هاريدازلااا
  ااسن اتد دؼت ناامداو خ  ااات،دكماااددرىادفااادحت اااجدإووااود اا دكبااَتد دإ ناااءد مااَتةداو ر  اا د  اا

كاااندوااودد يدكبااَتد دتر  اا داواار ا   د اظترااا صتد اظت ااااصتداواايتدكانااتدتمااودد،وهاااداونغاااداوًتكواااد اا د
د(٘ٔ)دقبُ .

 كانااتد مااَتةداو ر  اا د داو رنااوأدتاار يد دنساااادازنتاااندباو ااري ادباونغاااداذ داو و واااد
،د أندأااااا دكااا دتمااا دىاااهداوبرا اااا،د ات ماااادداوًترتااااد ااا داونغااااتداورنمواااا،د«اور بوااااداوف اااو ا»

 اوراااودةدإىلداواااًتاثدوو ااا دبرااابداظت اااسن ات،د ات ماااادداو ر  ااا داو اااريكتهد ااام د،ساااادلاااا ناد
دتصجدأعد،سملد كوندباو ري  د او وجوو،د أندتر   داوس د رردأ وو اداذ وو ات.ون ر   ،د د

اور بوااااد»اااوي ادقااارداختااذتداو اا ايداومواااااهد طب  ااودتمنوااالد دات ماااادداونغاااداذ د إتادكانااتد
 درتو دغتاشتداضتواةد نذد اد  ا بد ا دقا ن،د،عننااد ؿتا د د ا ااداور ارداذ هد ا داذوفوااد«داوف و ا

 اااد ااادناازاهدنماام دوااو اتدتنسناا د اا دبراابدجا راااتداوااوط داوراا  دتاارتودإىلداوًت ااثد دتسبواا داو او
او ر  ااا د ااا دجهاااا،د واااو اتدأ،ااا سدتااارتودإىلداو اااري ادباونغااااتداذجنبوااااد كاااانداور بوااااد ااا دجهااااد

دأ، س،د ىذاد ادانر ةدوودشع ال.
                                                 

د.ٗٛٔ دٕٓٔٓد ش دد-  ايةداو  ا،اداوموي اد-اونغاداور بواد اقرالد ايت اءد-اورك ويدػتموددأزترداومورد(٘ٔ)
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وااااداو رنمواااادشد    ااا دتنااا د هاااريدازلاااايةدإىلدأنداشى ماااا دباونغااااداور بوااااد داورمنوااااداو رنوم
اصتانا داظتراا  ،د إفتااد  جااا  هدإىلد اادىااودأىاأدبك ااَت،د ىااوداضتفاا دتناا داعتو ااداو و واااداوايتدباتااتدقابناااد
ون هر اااردباو اااوا دبراااردأندأواااب تداونغاااادازؾتنوز اااادوغااااد و واااادوشااا ائحدىا ااااد،وهاااا،د  ااارتداوف نماااواد

ورا وااداورايجاادإتدباتاتداظتفا داتداوف نماوادأك ا دتمك دأومنادأبناءدنف د ا داورا بدعاىتد داونهجااتدا
د  داور بواد،وها،د  دىذادهتر ردو  حد  بال دونهو اداو و واد اوذاك ةداووطنوا.



 18 
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 الفصل الثاني
 واقع اللغة العربية في التعليم
اظتن اا ديقااأد»اورا ااادو ر  اا داو رنااوأددواامأد،  اا داوب ااثداااا بانادونرياااااداظت جروااادونخسااا

،د قااا داظت كاازداوراا  دون ر  اا د اوًترتاااد او ااملوومد اونشاا دب و  رهااادتناا داواار هداور بوااا،دإشدأنااودكد«(ٔ)
  ناا ديدالد اا دأعد نهااا،د كااانداواارك ويدػتمااوددأزتاارداومااّوردقااردواامأداااا باناد اا دقبااُ دو راا فد اقاا د

تنااا دتاااردد ااا داطتاااقاءدزباااراءد صععااااهتأدتنوهاااا،دمثدقاااا دداونغااااداور بوااااد داواااوط داورااا  ،د ت  اااها
  ااا دمثَّدتمناااتدإدايةداوًتبوااااد داظتنعماااادد،«(ٕاظتن ااا ديقاااأد)»ب رااار نهاد د اااوءدتناااكداظتصععااااتد

اور بوادونًتبواد او  ا،اد اورنو دتن دإيااعتادإىلداور هداور بواادظتنئهاادباظترنو ااتد اوبوانااتداظتسنوباادبرارد
باناداوغ ةد نهاد  م صلد دتر فد اق داونغاداور بوادتن د،  ساداواوط داورا  د ا دأندت منتداشا 

عوااثدترنومهااااد داو رنااوأد اااادقبااا داصتااا رهد  داو رناااوأداصتاااا رهد اااا رماعتاد داجمل مااا د  داوب اااثد
اورنماااااه،د قااااارد جهاااااتداشاااااا بانادإىلد ااااار  عداظتنااااااىجدباااااو اياتداوًتبوااااااد إىلدتماااااراءداوكنوااااااتد د

اتد اظتماا  وُتدتاا داوب ااثداورنمااهد،وهااا،د ذتاااديجاااءدت اامن وداشااا باناد وجااودإىلداظترنوااُتد داصتا راا
ت رميداوبواناتد  دعواثداوسنا دإواوهأدتاو،هداورقااد دازجاباادبا  حدتاووااد ا داظتما  ووا،د اضتا  د

دتن دت رميداوبواناتداوواقرواد مانالدومص اداوب ث.
د وادت بوا،د ىذهداور هدىه  تن تداظتنعماديد دالد  دإعرسدتش ةدد

دد واداوكو ت. -ٔ
 د وادقس . -ٕ

 اصتماىَت اداور بواداونوبواداوشربواداشلًتاكواداورعم . -ٖ

 اصتمهوي اداونبنانوا. -ٗ

 اصتمهوي اداو ونموا. -٘

 اصتمهوي اداور بواداوموي ا. -ٙ

 اصتمهوي اداصتزائ  اداورنت  اطواداوشربوا. -ٚ
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 اظتمنكاداور بواداومرود ا. -ٛ

 عتامشوا.اظتمنكاداذيدنوادا -ٜ

 اظتمنكاداظتغ بوا. -ٓٔ

 انسنادتمان. -ٔٔ

 براارداووقااوفدتناا داوبواناااتد داشااا باناتداوااوايدةد اا دىااذهداواار هدنتكاا دتاا ةداون ااائجد
ا تواد  نفاد د وءدأقماا داشاا باناد احملاا يداوايتدالا منتدتنوهاا.د  ااد رنونااد دديااا نادىاذهدىاود

داووقوفدتن د اق داونغاداور بواد داو رنوأ.
 التعليم باللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي في الوطن العربي -أولً 

(داظت  اااام دترنااااوأداونغاااااداور بواااااد داو رنااااوأد ااااادقباااا دٔإتادأو ونااااادنعاااا ةدتناااا داصتاااار هديقااااأد)
 عناااااداو رنااااوأداذاااااااهداصتااااا رهد،عننااااادنصعاااايبدأنداو رنااااوأدباور بواااااد باااارأد اااا داو اااامداذ هد اااا د 

د عناداو انو اد داظتراي داو شتواداضتكو وا.  م م داادعىتد ا اداظت
 (1الجدول رقم )

داو رنوأدباونغاداور بواد داو رنوأد ادقب داصتا رهد داووط داور  
 واقع التعليم باللغة العربية الدولة
 باااارأداو رنااااوأدباونغاااااداور بواااااد اااا داو اااامداذ هد اااا د  عناااااداو رنااااوأداذاااااااهدداوكو ت

اداو انو ااااد داظتاااراي داو شتواااا.دأ ااااداظتاااراي داطتاوااااد  مااا م دعاااىتد ا ااااداظت عنااا
د، رنأدباونغ ُتداور بواد اذجنبواد رال.

 بارأداو رناوأدباونغااداور بوااد ا داو امداذ هد ا د  عنااداو رناوأداذااااه،د  ددقس 
اظتااراي داظتماا  ناداواايتدتشاا فدتنوهاااداور وااادات ماارتداونغااادازؾتنوز ااادو ااري اد

دواتد اضتااوب. وادداورنو د او  ا 
 بااارأداو رناااوأدباونغااااداور بوااااد ااا داو ااامداذ هد ااا د  عنااااداو رناااوأداذااااااه،ددووبوا

 ترّنأدرتوا داظتاوادد دىاذهداظت عنااد  داظت عنااداو انو اادباونغااداور بوااد داظتاراي د



 21 

داو شتواد اطتاوا.
ٝد ااا دٖٓ بااارأداو رناااوأدباونغااااداور بوااااد ااا داو ااامداذ هد داظتاااراي داو شتوااااد دوبنان

ٝدتاري دٖٓٝدتري د اواددباوف نماواد ٖٓاظتراي دىهديشتوادتري دباور بواد 
 واددبازؾتنوز ا،د توكد  داو مداذ هدعىتداطتا ا.د  ا داو امداومااد د

 اظتااوادداواايتددٝدوسؾتنوز ااا.ٓٗٝدونف نمااواد ٓٙإىلد ا اااداظت عناااداو انو اااد  اابحد
اوكوموائوااااااااد تناااااااو داضتوااااااااةدتاااااااري دباونغااااااااداذجنبواااااااادىاااااااهداورناااااااو داوفوز ائوااااااااد د

 او كنوووجواااد اظترنو اتوااا.دأ اااداظتااوادداذدبواااد، ااري دباور بواااد داظتااراي داو شتواااد
 اطتاواادإشد دتارددقنوا د ا داظتاراي داطتاوااد،ا رنأداوفنمافاد تناأداشق  ااادد

د اشج ما دباونغاداذجنبوا.
اااااهد او اااانوعدباونغااااد بااارأداو رناااوأد ااا داو ااامداذ هد  مااا م د داو رناااوأداذادتونا

داور بواد داظتراي داو شتوا،د باونغ ُتداور بواد اوف نمواد داظتراي داطتاوا.
 برأداو رنوأد  داو امداذ هد  ما م دعاىتد ا ااداظت عنااداو انو اادباونغااداور بواادداوي ا

 داظتااااراي داو شتواااااد اطتاوااااا،د ذتاااااد ناااااىجدإث ائوااااادباونغاااااداذجنبواااااد دبراااابد
داطتاوادظتوادداورنو د او  ا واتدإىلدجان داونغاداور بوا.اظتراي د

 برأداو رنوأد  داو مداذ هد  م م دعىتد ا اداظت عناداو انو ادباونغااداور بواا،دداومرود ا
 وااريدأ،ااَتالدتاا د  ايةداوًتبواااد او رنااوأدنعااا دجر اارد ماامحدونمااراي داذىنواااد

اد ااااادتااااراداورنااااو داور نوااااادب رنااااوأدرتواااا داظتااااواددبنغاااااد ااااَتدت بوااااد«بنااااُتد بنااااات»
د اور بوا.

 باارأداو رنااوأدباور بواااد اا داو اامداذ هد  ماا م دعااىتد ا اااداظت عناااداو انو اااد دداذيدن
اظتااراي داو شتواااد اطتاوااا،د ااادتاارادبراابداظتااراي داطتاواااد،اا رنأداظتااوادداورنمواااد

دباونغ ُتداور بواد ازؾتنوز ا.
ذ هد  ماا م دعااىتد ا اااداظت عناااداو انو اااد د باارأداو رنااوأدباور بواااد اا داو اامداداظتغ ب
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 ااادتااراداظتاااراي داطتاواااد،اا رنأدبراابد ااوادداو رناااوأدد،اظتااراي داو شتواااد اطتاوااا
داو  ٍتد او جايعد او ناتهد اوفنوندباونغاداذجنبوا.

 باارأداو رنااوأدباور بواااد اا داو اامداذ هد  ماا م دعااىتد ا اااداظت عناااداو انو اااد ددانسنادتمان
و شتوااااد اطتاواااا.دأ ااااداظتاااراي داطتاوااااد،وكاااونداوااا رنأد،وهاااادبااااونغ ُتداظتاااراي دا

داور بواد اذجنبوا.
 باارأداو رنااوأدباور بواااد اا داو اامداذ هد  ماا م دعااىتد ا اااداظت عناااداو انو اااد دداصتزائ 

داظتراي داو شتوا.دأ اد داظتراي داطتاواد، رنأد واددباونغاداذجنبوا.
 ااهاد ااري داظتااواددباونغاااداور بواااد، ااطدكمااادىااهدتنوااوداضتاااهد دأ اااداظتااراي داطتاواااد،ااعندبر

ووبواد اوي ا،دإىلدجان د ناىجدإث ائواادظتاوادداورناو د او  ا اواتدباونغااداذجنبواادإىلدجانا داور بوااد د
داوي اد ىهداويتدترّنأداادرتو داظتوادد داظتراي داطتاواد او شتوا.

ظتااااراي داظتماااا  ناداواااايتدتشاااا فدتنوهاااااداور واااااد نصعاااايبدأ  ااااالدأندد وااااادقساااا دتنفاااا دد دأندا
دات مرتداونغادازؾتنوز ادوغادو رنوأد وادداورنو د او  ا واتد اضتااوب.

أ اااداظتااراي داطتاوااااد دكاا د ااا داوكو ااتد تاااوناد اذيدند ااانسنادتمااااند،اا رّنأدبااااونغ ُتد
داور بواد اذجنبوا.

وااااد داو رناااوأداطتاااا د اااادقبااا د   باااُتد ااا داصتااار هدأ  اااالدأندذتااااد اااواددتاااري دباونغااااداذجنب
اصتاااا رهد دكااا د ااا دوبنااااند اظتغااا بد اصتزائااا ،د أنداظتاااوادداوااايتدتاااري دباونغااااداذجنبوااااد دوبنااااندىاااه د
اورناااو داوفوز ائوااااد اوكوموائوااااد تناااو داضتوااااةد او كنوووجوااااد اظترنو اتواااا،د  داظتغااا بدترنّاااأد اااوادداو رناااوأد

داداذجنبوا.او  ٍتد او جايعد او ناتهد اوفنوندباونغ
    ااحد اا داظترنو اااتداوماااب ادتاا د اقاا داو رنااوأدباونغاااداور بواااد داو رنااوأد ااادقباا داصتااا رهد
 داواااوط داورااا  دأندذتااااد واباااالدونموااااااداونغو اااادتنااا دنساااااداومااااعاداو و واااا،دإتدواااوادذتاااادختساااوطد

باونغاااداو و وااادوغااوعد د ااوءداوااااادوغو اااد ا اا ادنتكاا دأندت اااأداظتوقاامد اا دترنااوأد ااوادداظتر ،اااد
 عرىاد د  عناداو رناوأداذااااهد اظت عنااداو انو ااد تواكد داظتاراي دكا،ااداو شتوااد اطتاواا.دأ ااد ااد
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شععنااااهد ااا دا اااس ابد داظتوقااامد داوموااااااداو رنوموااااد ب اااويةد،اوااااد داظتاااراي داطتاوااااد،عناااود
رابداظتاواددباونغااداذجنبواادد ند شك دثغ ةد داونعا داو رنوماهداورا  ،دإتدإنداشق  اايدتنا دترناوأدب

داور بواد داو رنوأد ادقب داصتا رهد رردتا صلدانبوالد دو حدوغ ناداور بوا.
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 واقع تعليم اللغات األجنبية في التعليم ما قبل الجامعي في الوطن العربي -ثانياً 
كدق  ااااددإندترناااأداونغااااتداذجنبوااااد ااا داذقتواااادفكااااند دتاظتنااااداظتراوااا دبراااردأند اااراداوراااا

كونوااا،د شبااردونااادأندنفااّ ادىنااادبااُتدترنااأداونغاااتداذجنبواااد ىااودأ اا دىااا د  اجاا دتناا دأبناااءداذ ااا،د
 باااُتدترناااوأد اااوادداظتر ،اااادباونغااااداذجنبواااادبااارشلد ااا داونغااااداور بوااااد  داظتاااراي داور بوااااد تنااا داذيةد

او رناوأد اادقبا داصتاا رهدشدبا دأك ا داور بواد ىاودأ ا د د ا ااداطتساوية،دإتدإندترنلاأداونغااداذجنبوااد د
 ااا دوغاااادأجنبواااادىاااودتوجاااود داوس  ااا داو ااا وحدو  ااار دغت مرنااااداورااا  .د وكاااهدن رااا فد اقااا دترناااوأد

اوااذعد شاا م دتناا د(دٕاونغاااتداذجنبواااد داو رنااوأد ااادقباا داصتااا رهدنن ااهدنعاا ةدتناا داصتاار هديقااأد)
اوذعد برأدترناأداونغااداذجنبوااداو انوااد،واودداو مداوذعد برأدترنوأداونغاداذجنبواداذ ىلد،وو،د او م

دإند جر.
 (2الجدول رقم )

د اق دترنوأداونغاداذجنبواد داو رنوأد ادقب داصتا رهد داووط داور  
 اللغة األجنبية الثانية اللغة األجنبية األولى الدولة
دبرءالد  داو مداو اب د«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداذ هدداوكو ت

د---د«ازؾتنوز ا»الد  داو   ادبرءدقس 
بااااااااااااااارءالد ااااااااااااااا داو ااااااااااااااامداطتاااااااااااااااا اددووبوا

د«ازؾتنوز ا»
دبرالد  داو مداورال 

د«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداوماب دد«اوف نموا»برءالد  داو مداذ هددوبنان
د«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداوماد دد«اوف نموا»برءالد  داو مداو اوثددتونا
د«اوف نموا»برءالد  داو مداوماب دد«ازؾتنوز ا»اذ هدبرءالد  داو مدداوي ا

باااااااااااااارءالد ااااااااااااااا داو ااااااااااااااامداومااااااااااااااااد دداومرود ا
د«ازؾتنوز ا»

دشد وجر



 25 

دشد وجرد«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداذ هدداذيدن
د.«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداو اا دد«اوف نموا»برءالد  داو مداو اوثدداظتغ ب

دشد وجرد«ازؾتنوز ا» هدبرءالد  داو مداذدانسنادتمان
د.«ازؾتنوز ا»برءالد  داو مداوماد دد«اوف نموا»برءالد  داو مداو اوثدداصتزائ 

د   بُتد  دىذاداصتر هد اد نه 
إنداونغاداذجنبواداذ ىلدىهداونغادازؾتنوز اد دك د  داوكو تد قسا د ووبوااد ااوي اد -ٔ

كا د ا دوبنااند تاوناد اظتغا بددد اومرود اد اذيدند انسنادتمان،د ىهداوف نماواد 
د اصتزائ .

إندترنأداونغاداذجنبواداذ ىلد برأد  داو مداذ هد  د  عنااداو رناوأداذااااهد دد -ٕ
 ااانسنادتمااان،د  باارأد اا داو اامداو اوااثدكاا د اا داوكو ااتد اااوي اد وبناااند اذيدند

 دكاااا د اااا دتااااوناد اظتغاااا بد اصتزائاااا ،د  اااا داو اااامداطتااااا اد دووبواااااد اوماااااد د د
 د ا.دأ اد دد وادقس د،وبرأد  داو   ا.اومرود

ذتااااادد هدت بوااااادكد شاااا دإىلداونغاااااداذجنبواااااداو انواااااد،وهاااااد توااااكد داو رنااااوأد ااااادقباااا د -ٖ
اصتااا ره،د ىااذهداواار هدىااهدد وااادقساا د اظتمنكاااداور بواااداوماارود اد اظتمنكاااداذيدنواااد

فدنوتواااد ااانسنادتمااان.د ذتااادد هدألااايتدإىلداونغاااداذجنبواااداو انواااد وكاا دكدتراا د
 ىذهداونغا،د   دىذهداور هداوكو تد ووبوا.

مت ناامداوباارءدباا رنأداونغاااداذجنبواااداو انواااد اا دد وااادإىلدأ،اا سد،هااود داوكو ااتد باارأد -ٗ
  داو مداو اب ،د  دتاوناد اصتزائا د بارأد ا داو امداومااد د اونغااداو انوااد،وهمااد

نأداو ص واذداوف نماوادازؾتنوز ا،د  دوبناند اوي اد بارأد ا داو امداومااب دعواثد ا ر
 داااوي ادوغااادثانواااد  دوبناااند  رنمااوندازؾتنوز ااادوغااادثانوااا.د  داظتغاا بد باارأداواا رنأد
 اا داو اامداو اااا د اونغاااداو انوااادىااهدازؾتنوز ااا،د  دووبواااد باارأدترنااأداونغاااداذجنبواااد

 او انواد داو مداورال .
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ؾتنوز ااد اوف نماوا،د كاذوكداذ ا د دإنداونغ ُتداذجنبو ُتداظتر مرتُتدوغادأ ىلدقتااداز -٘
 نوتواداونغاداذجنبواداو انوا.

    ااحدؽتاااداااب دأنااودشدتوجاارداوااااادوغو اااد ا اا ادهاااهداوباارءدباا رنأداونغاااتداذجنبواااد د
او رنوأد ادقب داصتا رهد داووط داور  ،دإتد اد زاهدنف د  داظتم  وُتدتا داورمنوااداوًتبو ااد داواوط د

اءدترنوأداونغاتداذجنبوادإىلداضتن اداو انواد  د  عنااداو رناوأداذااااهدعاىتد ا مك داور  د   ندإيج
اذطفاهد  داك مابدوغ هأداذ دد ند نا تاادوغاادأ،ا سدعتااد دتمنوااداوا رنأد اشك مااب،د دعاُتد
 اا سدنفاا دآ،اا دأنداوباارءداظتبكاا دواا رنأداونغاااتداذجنبوااادأ، اا د اا دتمنواااداو اامل،َتد ازيجاااء،د أنااودشد
،ااوفدتناا داونغاااداو و واااد اا دىااذاداواا رنأ،د وااوادذتااادتااملثَتدااان دتناا داك مااابداونغاااداو و واااد اا د
جاا ّاءدترنااأداونغاااداذجنبوااا.د  اا سدبر ااهأدأنداور اا داوااذى دشك مااابداونغاااتداذجنبوااادإفتااادىااود د

د.  عناداو   ا،د أنودكنمادبك ناد دترنأدىذهداونغاتدكاندأ،  د  دترنمهاد د  اع دشع ا
 و اااردااااب تدازلاااايةدإىلدأندترناااأداونغااااتداذجنبواااادأ ااا دش بدتنااا دأندتب ااا دونغااااداذ د

اظتكانااداصتار  ةداااد داورمنوااداو رنوموااداو رنمواا،د أند كاوندذتاادت كوازدتنوهااد ا د«داور بواداوف او ا»
أبنااااءددنفااو دعوااثداشى مااا د اورنا اااد ازت ااااند ترنومهااادباذااااوو داصتذاباااد اوشاااائ اددتكونااالدعتاااد 

داذ اد ت وعتأد  جراناهتأ.
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 واقع التعليم باللغة العربية في التعليم الجامعي -ثالثاً 
دنعا ةدتنا دٖ   م داصتر هديقأد) (د اق داو رنوأدباونغااداور بوااد داو رناوأداصتاا ره،د  ا د نا  

 دكنوااااتددأندأ نااا دجا رااااتداواااوط داورااا  دتمااا خر داونغااااداذجنبوااااد داو رناااوأدىاااذاداصتااار هدكتااار
اوساا د اعتنرااااد اورنااو د داصتا راااتداو شتواااد اطتاواااا،د أنداصتا راااتداو شتواااد داااوي ادىااهد عااارىاد
اواااايتدتماااا خر داونغاااااداور بواااااد داو رنااااوأد دىااااذهداوكنوااااات،د أندووبوااااادألااااايتدإىلدأنداو رنااااوأد دتنااااكد

داوكنواتدإفتادىودباونغ ُتداور بواد اذجنبواد كذوكد داذيدن.
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 (3ول رقم )الجد
داو رنوأدباونغاداور بواد داو رنوأداصتا ره

 اللغة المستخدمة في التعليم الجامعي الدولة
تمااا خر داونغااااداور بوااااد دكنوااااتداورناااو دازنماااانواد داصتا رااااتداضتكو واااا،دداوكو ت

  داصتا راااتداطتاواااادتمااا خر داونغ اااانداور بواااد اذجنبواااا،د تمااا خر داونغااااد
دواتداوسبواد اعتنراواد داصتا راتداو شتواد اطتاوا.اذجنبواد داوكن

تماااا خر داونغااااادازؾتنوز اااااد دترنااااوأد  اااا ياتداورنااااو دازنمااااانواد اشج ماتواااااددقس 
د اظت  ياتداورنمواد اوسبواد اعتنراواد داصتا راتداو شتواد اطتاوا.

،د اونغ ااااندتماا خر داور بواااد دكنواااتداورناااو دازنمااانواد داصتا راااتداو شتوااادووبوا
داور بواد ازؾتنوز اد دكنواتداوس د اعتنراا.

تم خر داونغاداذجنبواد داوكنواتداوسبواد اعتنراواد اورناو د إدايةداذتمااهددوبنان
 داصتا رااااتداو شتوااااد اطتاواااا،د تمااا خر داونغ ااااند راااالداور بوااااد اذجنبوااااد دد

عاد،ا رنأداظت ا ياتدبرارةدكنواتداورنو دازنمانواد ازتص .دأ اد دكنواداوموا
دوغاتدإىلدجان داور بوا.

تم خر داونغاداذجنبواد داوكنواتداوسبواد اعتنراواد اورناو ،د  اري دبرابددتونا
داورنو دازنمانوادباور بواد بر هادا ، دباونغاداذجنبوا.

داونغاااداور بوااادىااهداظتر ماارةد داصتا راااتداو شتوااادإتدتااري دكاا داظتااوادداااا.دأ اااداوي ا
اصتا رااااتداطتاوااااد، اااري دبرااابداظت ااا ياتدباونغااااداذجنبوااااد بر اااهادا ،ااا د
باور بواااا،د قاااردواااريدقااا ايدغتنااااداو رنااااوأداوراااا د ااا ، الد ااان دتنااا دات مااااادد
اور بوااااادوغااااادون ااااري اد داصتا راااااتداطتاواااااد تااااري اد  اااا ي  داثنااااُتدباونغاااااد

داذجنبوا.
انواد داصتا رااااتداضتكو واااادتمااا خر داونغااااداور بوااااد دكنوااااتداورناااو دازنماااداذيدن
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 اطتاوااا،د تااري داونغ اااند رااالداور بواااد اذجنبواااد دكنواااتداوساا د اعتنرااااد
د اورنو .

تماا خر داونغاااداذجنبواااد داوكنواااتداوسبواااد اعتنراااواد اورنااو د داصتا راااتدداظتغ ب
او شتوااااااد اطتاواااااا،د اونغااااااداور بوااااااد دكنوااااااتداورناااااو دازنماااااانوا.د اوكنوااااااتد

واااداوااايتدتااري د،وهااااداظتاااواددباونغاااداذجنبواااادإ ااا،ادإىلداوكنوااااتداظتشاااايداصتا ر
 اظتراىاارد«داورنااو داو انونواااد اوموااااواد اشق  اااد ا»إووهااادىااهدكنواااداضت ااواد
د  داونغادازؾتنوز ا. تم رم دجا راداذ،وداورنوادو كو  داظتهنراُت.د

 اطتاواااااد دكنواااااتداوساااا دتماااا خر داونغاااااداذجنبواااااد داصتا راااااتداو شتواااااددانسنادتمان
 اعتنرااااااد اورنااااو ،د تماااا خر داونغ ااااانداور بواااااد اذجنبواااااد دكنواااااتداورنااااو د

دازنمانوا.
أ ااااادكنواااااتداورنااااو دازنمااااانواد،مل نبهاااااد ماااا خر داونغاااااداور بواااااد دترنااااوأد وادىاااااد توااااكد د

اداذجنبواا،د تاري دداصتا راتداو شتوا،د دعُتدأندىذهداظتاوادد اري دبر اهاد داصتا رااتداطتاواادباونغا
كنهاااادباونغااااداذجنبوااااادكماااادىاااهدتنوااااوداضتااااهد دجا رااااادقسااا ،دإتدتمااا خر داونغااااادازؾتنوز ااااد دترنااااوأد

د. اشج ماتوا   ياتداورنو دازنمانواد
 ذتااادجا راااتد،اوااادتااري د ااوادداورنااو دازنمااانوادباااونغ ُتداور بواااد اذجنبوااادكمااادىااهدتنوااود

دوكو ت.اضتاهد دانسنادتماند وبناند ا
  اارهدىااذاداوو اا دتناا د وااابداوموااااااداونغو اااد داو رنااوأداصتااا رهد داوااوط داوراا  .د ذتااااد
 اى ةدانبواد د  مايدىذهداومواااداونغو ادت جنا د د جاودد،ا   دونجا رااتداذجنبواادتنا داذيةد

 ناىجهااادشدداور بوااد   ااادةدتاردىاد دا  ناااداذ،اَتة،د ىااذهداصتا راااتداذجنبواادت باا دجهااتدأ،اا سد 
واانادعتااادباااووط داوراا  د شدباااجمل م داوراا  دىو اااد ث ا،اااد ع ااايةد تايمتااال،د عتااذاد رااوحلداوسااصبد،وهاااد
بر اااوهدأ،ااا سد قناااوبدأ،ااا سد  ااامائ دأ،ااا س.دشد كااااد ندلتماااوندباشن مااااءداضت و اااهدذ طاااا أ،دأ د

ةدأ،ا سدشدتااي سدأ ا هأد ر ز ندبامل  هأدأ دتاايمتهأدأ دىاو  هأدذ اأد ريااوندتااي سدأ اادأ،ا سد ع اايد
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د(ٙٔ)د. شدع ايهتا
اصتا راتدهذبدأ،  داوسنبادإووهاد  دأبناءداوسب ااداورنوااد اظت وااسا،د ىا شءد روشاوند ىذهد

  بااااءد د طااانهأدذ اااأدشد مااا سورونداو فاتااا د راااودتاااقداوكنمااااداور بوااااداظت ااا  ءةد اظتماااموتاد دأجاااواءد
د(ٚٔ).ىذهداصتا رات

اد راااارداواااا مك د اااا داونغااااادازؾتنوز ااااادأاااااااالدون بااااوهد او ااااري اد  اااازدادداوو اااا داااااوءالدتناااار 
 او خاطاااا داو شتااااهد اونشاااااطاتداوب  واااااد د رعااااأداذقمااااا داورنمواااااد داصتا راااااتداطتنوجوااااا،دباااا دإند
أقماااا داوسااا د اورناااو داوسبوااااداظتماااانرةد اورناااو داوسبوروااااد اوب  واااادشد  بااا د،وهاااادإشداظت فوقاااوند د ر ،ااااد

 ااذك د نهااادلااهءدذ ااادشدتماا رم د دد هاياهتااا.دأ اااد هاااياتداونغاااداور بواااد،ااصد كاااددازؾتنوز ااادفخ ناام
  ااا دىاااذهداذقماااا دإشد دعااار دد اااو اد ااا داو را ااا د  دتاااري ادقنوااا د ااا داظتاااوادداو كمونوااااداظتهمشاااا،د

  ،د ىااذاد اااد  ناا د اا دؽتايااا هادبااُتداظتن ماابُتدإىلدىااذهداذقمااا د اا دأ،اا ادداجمل ماا د،ااًتاتدطو ناااد اا داواازد
  براا هأد داونها ااادتناا دنمااوانداوك ااَتدؽتااادترنمااوهد اا دقواتاارىاد أوااوعتاد  هاياهتااا،د  اار،رهأد د ا اااد
اذ اا دإىلداشن اا افدتنهااادباارا، دازعمااا دب ناااد،اتنو هااا،د ىااذاد اااد  اارمد شءىااأدعتاااد و  ا، هاااد دد

د(ٛٔ).ك َتد  داذعوان
أ د ددا،ناااود،اااع أدداواااوط داورااا  أ ااااد، كتاااوداصتا رااااتداذجنبوااااد ااا داورااا بدإند د،اااايجد

وااادإىلداظتا ىنُتدباور بوااد ، كتااهداصتا رااتداور بواا،د  ف اانوند داو رواُتدتناوهأ،د ىااذاد نعا  ندنعا ةد،وق
 ادنصععود دد هداطتنوجداور  د  دد هداظتغا بداورا  ،د تنا دأ ارعدت عداو  ا،اادازؾتنوز ااد دد هد

دُتد دد هداظتغ بداور  .اطتنوجداور  د تن دأ رعداوف انكفونو

                                                 
د.ٜٗ دٕٓٔٓد ش دد-  ايةداو  ا،اداوموي اد-اونغاداور بواد اقرالد ايت اءد–اورك ويدػتمودداومّوردد(ٙٔ)
اورارددد-غتناداضتوااةداوفك  ااد-اونغاداور بواد دد وادقس دبُتداورنا اد اوشكوسد-اورك ويد وامداو   ا عد(ٚٔ)
د.ٕٙٔ دٜٕٓٓد ش دد-وموي ا(د  ايةداو  ا،ادإ)
او  ر اتداويتدتواجههاداونغاداور بواداظتراو ةد دترنمهاد او رنوأدااد دد هدد-اورك ويدأزتردػتمرداظتر واد(ٛٔ)

د.ٕٖٗ دٕٛٓٓأبود  دد-  كزداورياااتد اوب وثداشاًتاتوجواد-يؤ اد م  بنوادون سو  د-اطتنوجداور  
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  ب اااا دبراااابداواااار هداور بوااااادكمااااادىااااهدتنوااااوداضتاااااهد داااااوي اد   اااا د اوراااا ااد اذيدند
 اوموداند د نملسدت دىذهداونع ةداوفوقوا،د إندكانتدذتادجهاتد دىذهداور هدقردبارأتدتن اود

او روااُتد ددىااذاداظتن اا دااا الدشدتصنواااد اا دعوااثدتف ااو د، كتااهداصتا راااتداذ   كواااد اوغ بواااد 
برااابداو خ  ااااتداوسبوااااد اورنموااااد اوًتبو اااادتنااا د، كتاااهداصتا رااااتداور بواااا،د ىاااذاد اااادأدسدإىلد
ازقباااهدتناا دترنااأداونغاااداذجنبوااادبكاا دزتاااااد اناار،ا دواارسداوشاابابداوراا  د إقتاااهدترنااأدوغاا هأد

د!او و وا
اطتناوجدعاىتدبااتدشد ىادىهدتعداصتا راتداذجنبواادتن شا د داوابصدداور بوااد ا داظتغا بدإىلد

متناودقسا دتا  د اا دتاردد ا دىااذهداصتا رااتد ا دأ   كواااد ، نماواد  َتىاا..د  ااٍتدتا داوبوااندأندىااذهد
اصتا رااتد ااادىااهدإشد  اان دو خاا  جدأجواااهدتا ث داو  ا،اااداواايتدت  فاتدااااد اونغاااداوايتدترنمااتداااا،د ذتاااد

،د أناودتكاوندعتاادآثايىااداوبروارةدتنا دأ ننااد  د  سدأ اادبا يد  بواادو غاز دت اوهداذجوااهداور بوااد اظتمانما
او اااو هد اواااوطٍتد اوااار ٍتدو م رهاااادباشاااا  صهد دغتااااهداو اااري اد اظتنااااىجد ااااا خرا داذجانااا دحتاااتد

ب مااااو دجنمااااو هادأندتاااار، دأواااارداذتااااراءدووكونااااوادأااااااتذةد ىااااهدقاااااديةدد.(ٜٔ) عنااااادجنمااااواداصتا رااااا
ختاا جهأداصتا راااتداذجنبواااد داواابصدداور بوااادىااأددذبنائناااد  دأيةد طنناااد تناا دعمااابنا،د أنداوااذ  

اوذ  د  روندحتاتدأ ار نادبنااز تهأد  واوعتأداوبوواناداوايتدت لارنادإىلداوس  ا داواذعدتماَتد،واوداذ اادإىلد
داظتم  ب داوذعدا   هدإووو!

 ظتاااادكاناااتد دجا راتنااااداور بوااااداو شتواااادب وااااد ااا دي حداذ اااادعاااّوهداوغااا بدجا راتاااودإىلد طننااااد
تداصتا رااااتداذ   كوااااد اوغ بواااادتا اااادبصدنااااد ُ  ااااتد دأ نااا داذقساااايداور بوااااد ااا داظتغااا بدإىلد،مااار

اطتناااوجدعاااىتد كااااددشدمتناااودأعدقسااا دتااا  د نهاااا،د ىاااهدجا رااااتدت م ااا دبااااا  صهد ع  ااااد داو اااري اد
 ان مااااء،د ىاااهدجا رااااتدتنااا داذيةداور بوااااد  اااان د اظتنااااىجد جنااا داذاااااتذةد ااا دكااا دجاااناد نزتااااد

و خااا  جدت اااوهدترشااا دث ا،ااااداوغااا ب،د هتاااوسدعوااااةداوغااا بد طااا ا د روشااا ود أاااانوبدتفكاااَته،د اوشخ اااواد
                                                 

اصتااازءداو اااا دد٘ٛغتناااادغتمااا داونغااااداور بواااادبر شااا /داجملناااردد-ىو ااااد نمااا داور بوااااد-اوااارك ويد اااا نداظتبااااي د(ٜٔ)
د.ٖٛ٘ 
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اور بواداومو ادشدتن جدإشد دبوئاداو  ا،ااداور بوااد اوًتبوااداور بوااد،اعتادنب اتد د َتىاادأ داا وتدبغاَتد ائهااد
د(ٕٓ)نب تد د، اطد مه د ن هدبغَتىا،د،عتادىهدأتجمواد د عه دت  !

،اتدى شءداورتاةدإىلدترناوأداوسا د اعتنراااد اورناو د داصتا رااتداضتكو واادباونغااددو ر
اذجنبواااا،د ىااا شءداواااذ  دااااا  ر واداصتا رااااتداذجنبواااادإىلداوااابصدداور بواااا،د،ااااتدىااا شءدرتوراااالدأند

 تاازشلد اريكوادأند دإبرااادداور بواادتاا داو رنااوأداوراا د اوب ااثداورنمااهدتازشلدونغاااداور بوااادتا داورنااأ،د
وننااط ُتداااادتاا داورنااأ،د  أدالدونرناأد داوااوط داوراا  ،د جرنااود ما ويدالدشدؿت اا د نااودإشدتناا د اااد
د   ردأو ابودأند   دإووناد نو،د كد ب د داورنواد َتداور بد رنموند دجا راهتأدبغَتدوغ هأ!

 واقع البحث العلمي باللغة العربية -رابعاً 
نغاااداور بوااادكاااند دتوااكدتد ماااعادنشاا د و ااوتاتودباوكنمااادايت اا داوب ااثداورنمااهد  اد

اور بواااد»اجمل ماا داوراا  ،د كنمااادكاااندذتاااد، اا د دإؾتااا داوب ااوثداورنموااادباونغاااداذ د دت اار دأ ااايةدتناا
كااااند دتواااكدأ اااايةدتنااا ديكاااودداجمل مااا د تااازهدونغااااداور بواااادتااا د ماااا  ةداو  ااار داورنماااهد«داوف اااو ا

 و راا فداونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةداورنااأد او  انااا،د تاار د واكب هااادواا  حداور اا ،دت اا د
 تناكداو ااديةد داجملاصتداورنمواادباونغااداذجنبواادننعا د اظتنشويةد داجملصتداو اديةدباونغاداور بواا،د

أنداونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباونغاااداور بواااد اظتنشااويةد د(د،اانصعيبدٗ داصتاار هديقااأد)
ٝد داوكو اااتد اااانسنادتمااااان،د دعاااُتدأنداوب ااااوثدٕ٘صتداورنمواااادت ا عااااتدباااُتداو ااااف د اجملااا

ٝد دٕ٘اورنمواااداظتنجاازةد اظتنشااويةد داجملااصتداورنمواااداو اااديةدباونغاااداذجنبوااادت ا عااتدبااُتدوااف د 
ٝد داااانسنادتماااان،دإتدإنداونماااباد داوكو اااتدكاناااتد  ماااا  اد داوب اااوثدٓٓٔ-٘ٚاوكو اااتد 
ٝ،د دعاُتدأندٕ٘جملصتدباور بواد تنكداو ااديةدباذجنبوااد، اردت ا عاتدباُتداو اف د او اديةد دا

ٝدٓٓٔ ٘ٚاونمااباد دااانسنادتمااااندونب ااوثداو اااديةدباونغااااداذجنبوااادكانااتد  تفراااادتااًتا حدباااُتد
دٝ.ٕ٘ اونمبادونب وثداو اديةدباور بوادكانتد نخف ادتًتا حدبُتداو ف د 

                                                 
د.ٕٖ٘  ج دااب د د-اور بوادىو اد نم د-اورك ويد ا نداظتباي د(ٕٓ)
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 (4الجدول رقم )
دنمهدباونغاداور بوا اق داوب ثداور

 البحوث العلمية المنجزة والمنشورة في:
المجالت العلمية  الدولة

الصادرة باللغة 
 العربية

نسبتها المئوية 
 المقدرة تتراوح بين:

المجالت العلمية 
الصادرة باللغة 

 األجنبية

نسبتها المئوية 
المقدرة تترامح 

 بين:
ت ا عااتدبااُتدوااف ددداوكو ت

دٕٝ٘ 
ت ا عاااااااااااااتدباااااااااااااُتدد

دٕٝ٘ د وف
دٕ٘ت ا عاااااتدباااااُتدددووبوا

دٝٓ٘ 
ت ا عاااااااااااااتدباااااااااااااُتدد

دٝ٘ٚ ٓ٘
ت ا عااااااااااااااااتدبااااااااااااااااُتددداوي ا

دٝٓٓٔ ٘ٚ
ت ا عاااااااااااااتدباااااااااااااُتدد

دٕٝ٘وف د 
د٘ٚت ا عاااااتدباااااُتددداذيدن

دٝٓٓٔ 
دٕ٘ت ا عااتدبااُتدد

دٝٓ٘ 
ااااااااااااااااااااااااااانسناد

دتمان
ت ا عااتدبااُتدوااف دد

دٕٝ٘ 
د٘ٚت ا عااتدبااُتدد

دٝٓٓٔ 
ةد اظتنشااااويةد داجملااااصتداو اااااديةدكانااااتداونمااااباداظتئو ااااادونب ااااوثداورنمواااااداظتنجاااازد  دووبوااااادد

ٝد دعااُتدأنداوب ااوثداورنمواااداظتنجاازةد اظتنشااويةد٘ٚ ٓ٘باذجنبواااد  تفرااادأ  ااالد، ااردت ا عااتدبااُتد
دٝ.ٓ٘ ٕ٘ داجملصتداو اديةدباور بوادكانتدنمب هادأق د، ردت ا عتدبُتد

نماب هاداظتئو ااددأ اد داوي اد اذيدند، ردكانتداوب وثداظتنجزةد اظتنشويةدباور بواادتاًتا ح
ٝد اوب ااااوثداظتنجاااازةد اظتنشااااويةد داجملااااصتداو اااااديةدباونغاااااداذجنبوااااادت ا عااااتدٓٓٔ ٘ٚبااااُتداوااااا

ٝد داذيدن،دإتد ناااااتداونماااااباداظتئو اااااادٓ٘ دٕ٘ٝد دااااااوي اد ٕ٘نماااااب هاداظتئو اااااادباااااُتدواااااف د 
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 ىااهدأتناا ددونب ااوثداظتنجاازةد اظتنشااويةد داجملااصتداو اااديةدباور بواااد  تفراااد دكاا د اا داواار و ُت،
د  داونمباداظتئو ادونب وثداظتنجزةد اظتنشويةد داجملصتداو اديةدباونغاداذجنبوا.

 قااارد  جااا داوماااب د دايتفاااا دنماااباداوب اااوثداظتنجااازةد او ااااديةدباونغااااداذجنبوااااد دبرااابد
 داواار هدإىلداومواااااداظت براااد داو رنااوأداورااا د، ااردتشااًت دونًتقواااد دت ااو ادىوئاااداو ااري اداونشاا د

غتاصتدأجنبوااا.د تناا دأعدعاااهدوااوادذتاااداوااااادوغو اااد اعاارةدتناا داونسااااداو ااو هدتاارتودإىلدنشاا د
د«.اور بواداوف و ا»اوب وثدباونغاداو و واد

  اا داظتصعاايبدأ  ااالدأندتااردالد اا داواار هداور بوااادكدهاا دتاا دىااذاداوماا اهد داشااا باناتد
دبنان،دتونا،دقس ،داظتغ ب،داصتزائ ،داومرود ا.اووايدةدإىلداظتنعما،د   داور هداويتدكدتش دإووو دو

 ااااا كماشلدوواقااا داوب اااثداورنماااهدكااااندشبااارد ااا دترااا فد اااادإتادكاناااتداوب اااوثداورنموااااد
(،داوااذعد و ااحد٘اظتنجاازةدأىااهد داصتا راااتدأ د د،ايجهااا د و راا فدتوااكدننعاا دإىلداصتاار هديقااأد)

د راتد  د،ايجها.اونمباداظتئو ادونب وثداورنمواداظتنجزةدباور بواد داصتا
 (5الجدول رقم )

داونمباداظتئو ادونب وثداورنمواداظتنجزةدباور بوا
 في خارج الجامعات تراوحت بين: في الجامعات تراوحت بين: الدولة

دشدلهءدٕٝ٘وف د داوكو ت
دوف دٕٝ٘وف د دووبوا

دٝٓٓٔ د٘ٚدٝٓٓٔ د٘ٚداوي ا
دٝٓ٘ دٕ٘دٝ٘ٚ دٓ٘داذيدن

دلهءشددٕٝ٘وف د دانسنادتمان
،نصعيبدأنداونمباداظتئو ادونب وثداورنمواداظتنجزةدباونغاداور بوااد داصتا رااتدت ا عاتدباُتد

ٝد دثصثدد هدت بواادىاهداوكو اتد ووبوااد اانسنادتماان،د أنداونمابادكاناتد  ماا  ادٕ٘او ف د 
اتد د داصتا راتد  د،ايجهاد داوي ا،د دعاُتد ادتدنماباداوب اوثداورنموااداظتنجازةد داصتا را
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اذيدندتنااا دنماااباداوب اااوثداظتنجااازةد د،ايجهاااا.دكماااادأنداوااار هداوااا صثداوكو اااتد ووبوااااد اااانسناد
تماندكدتش دإىلداونمباداظتئو ادونب وثداورنموااداظتنجازةدباور بوااد د،اايجداصتا راات.د ذتااد  لا د د

ندنماااب هادىاااذاداصتااار هد ااارهدتنااا دأنداوب اااوثداورنمواااادهااا سد داصتا رااااتد داذتاااأداذ نااا ،د أ
دٝ.ٕ٘اظتئو اد نخف اد داذتأداذ ن دإتدإ ادشدتز ردتن د

أ ااادنوتواااداوب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباونغاااداور بواااد، ااردا، نفااتدنمااب هاداظتئو ااادبااُتد وااراند
ددد(د،نصعيبدأنداونمباداظتئو اٙ آ، ،د و ر فدىذهداونمبادننع د داصتر هديقأد)

 (6الجدول رقم )
دواداوب وثداورنمواداظتنجزةدباونغاداور بواد داصتا راتاونمباداظتئو ادونوت

النسبة المئوية لنوعية البحوث العلمية المنجزة 
 بالعربية في الجامعات

 الدولة
داوي اداذيدندووبواداوكو ت

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو دازنمانوادتا ا

دٝ٘ٙدٝ٘ٚ-ٓ٘دٝٓٙدٝ٘٘

باداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد داونماا
دغتاهداورنو داوب  ا

دٕٝٓدٝٓ٘-ٕ٘دٕٝٓدٝٓٗ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داو سبو وا

دٖٝٓدٕٝ٘-ٓدٝٓٚدٖٝٓ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داوًتبو ا

دٝٓٙدٝ٘ٚ-ٓ٘دٝٓٛدٝٓٙ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داونفموا

دٝٓٗدٝٓ٘-ٕ٘دٝٓ٘دٝٓٗ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داشق  اد ا

دٕٝٓدٝ٘ٚ-ٓ٘دٝ٘ٔدٕٝٓ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداذدب

دٝٓٚدٝٓٓٔ-٘ٚدٜٝٓدٝ٘ٙ
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اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داونغو ا

دٝٓٚدٝ٘ٚ-ٓ٘دٝٓٛدٝٓٚ

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورياااتداو ايمتوا

دٝٓ٘دٝ٘ٚ-ٓ٘دٝ٘٘دٝٓ٘

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
داهداورنو داشج ماتواغت

دٝٓ٘دٝ٘ٚ-ٓ٘دٝ٘ٗدٝٓ٘

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورنو داوفنمفوا

دٖٝٓدٝٓٙ-ٓ٘دٖٝٓدٝ٘٘

اونمااباداظتئو ااادونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د
دغتاهداورياااتداور نوا

دٝٓٚدٝٓٓٔ-٘ٚدٝ٘ٛدٝ٘ٚ

 دغتاااهداورنااو دازنمااانوادتا ااادأتناا د اا داونمااباداظتئو اااددونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بوااا
ٝد دغتاااهدٓٙونب ااوثداورنمواااداظتنجاازةدباور بواااد د واارانداورنااو داوب  اااد او سبو وااا،دإتدإ ااادبنغااتد

ٝد دغتاااهداورناو داو سبو وااا،ددٖ٘ٝد دغتاااهداورناو داوب  ااد ٖٓاورناو دازنماانواد دعااُتدأ اادبنغاتد
اظتئو ادونب وثداورنمواداظتنجزةدباور بواد دغتااهداورناو داشق  ااد ادشدت جاا  ددنصعيبدأنداونمباداكم
دٝد داذيدن.ٓ٘ٝد دك د  داوكو تد ووبواد اوي ا،د دعُتدأ ادجا  تداوادٕٓاواد

   داظتصعايبدأنداوب اوثداورنموااداظتنجازةدباور بوااد داذدبد اورناو داونغو اادكاناتد  تفرااد
بوااااد اذيدند ااااوي ا،د كاااذوكداذ ااا د،ومااااد  رنااا دبااااوب وثداورنموااااداظتنجااازةد دكااا د ااا داوكو اااتد وو

دٝ.ٓٚباور بواد داورياااتداور نوادإتدإ ادجا  تداوا
    حد  داونم داوماب ادأنداوب ثداورنمهد د ورا داورناو داوب  ااد او سبو وااد ااد ازاهد

ادب ااويةدتا اااد  دغتاااهداذدبد اونغاااد اروفال،د دعااُتدأنداوب ااوثداظتنجاازةد دغتاااهداورناو دازنمااانو
 اور  دب ويةد،اوااد اادتازاهد  تفراا.د قارد  جا داوماب دإىلدأندترناوأداظتاوادداورنموااد دغتااهداورناو د
اوب  اااد او سبو واااد داصتا راااتداور بواااد اا أد داذتااأداذ ناا دباونغاااتداذجنبوااا،د دعااُتدأندأ ناا د

 د داواار هداواايتدالاا م دتنوهاااداصتاار هد ىااهداااوي اد اذيدنداظتااوادد داورنااو دازنمااانواد ااادتاازاهدت اار
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د ووبواد اوكو تدباونغاداور بوا.
 اا كماشلدوواق داوب ثداورنمهدأ  الدكاندشبرد  دترا فداونماباداظتئو اادونب اوثداورنموااد

د(ٚاظتًترتااادإىلداونغاااداور بوااادإند داصتا راااتدأ د د،ايجهااا،د و راا فدتوااكدننعاا د داصتاار هديقااأد)
داوذعد ش م دتن داونمباداظتئو ادونب وثداورنمواداظتًترتادإىلداور بوا.

 (7الجدول رقم )
داونمباداظتئو ادونب وثداورنمواداظتًترتادإىلداونغاداور بوا

 في خارج الجامعات تراوحت بين: في الجامعات تراوحت بين: الدولة
دٕٝ٘وف د دٕٝ٘وف د داوكو ت

دوف دٕٝ٘وف د دووبوا
دٕٝ٘وف د دٕٝ٘ دوف داوي ا
دٝٓ٘ دٕ٘دٕٝ٘وف د داذيدن
دشد وجردوف دتمان

،انصعيبداـتفااةداونمااباداظتئو اادونب ااوثداورنموااداظتًترتاادإىلداونغاااداور بواادإند داصتا راااتد
ٝد  د،ايجهااااادأ  ااااالدٕ٘أ د د،ايجهااااادإتدإنداونمااااباداظتئو ااااادت ا عااااتد داصتا راااااتدبااااُتدوااااف د 

 ا داوكو اتد ااوي اد اذيدن.دأ ااد دووبوااد،كاناتداونماباداظتئو ااددب وتداونمبادنفماهاد تواكد دكا 
ٝد داصتا راااات،د دعاااُتدأ اااادكاناااتدٕ٘ونب اااوثداورنموااااداظتًترتاااادإىلداور بواااادتاااًتا حدباااُتدواااف د 

ًترتاادإىلداور بواادوف الد د،ايجها.د  داانسنادتمااندكاناتداونماباداظتئو اادواف الدونب اوثداورنموااداظت
دلهءد د،ايجها.د داصتا راتد ش

    ااحد اا د،ااصهدىااذاداصتاار هدأندذتااادثغاا ةدكبااَتةد د اقاا داوب ااثداورنمااهد اا دعواااثد
ت رتاداوب وثداو اديةدباونغااداذجنبواادإىلداونغااداور بواا،د ىاذهداونماباداظتنخف ااد اوايتدتاًتا حدباُتد

 ري ماواد دٝد دأ ن داور هد داصتر هدترهدأنتاددشواادتنا دتاز فدأت ااءداعتوئااداوٕ٘وف د اوا
دوواد  داواااد ا  اد دىذاداظت ماي.دواصتا راتدت داوًترتادإىلداونغاداور بوا،د أن
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،د كااااند«او كنوووجواااا» ظتااادكاااانداور اا داواااذعدنرااوحلد،واااود  مااأدبملناااودت اا داورناااأد او  اناااد
داااااا خرا داوباااااع ُتداورنموااااُتد دؼت ناااامداظتواااااد  داظتر ،وااااادون  اناااااتداضتر  اااااد مااااهأدأنتااااادإاااااها د 
 ماااترهتأدتناا دإؾتااا د ااوثهأدكاااندتراا فد اارسداااا خرا داوباااع ُتداوراا بدون  اناااتداضتر  ااادأ ااا الد

(داواذعد   ام داونمابادٛ همالد دغتاهداوب ثداورنمه،د و ر فدىاذاداظتارسدننعا د داصتار هديقاأد)
داظتئو اداظت ريةدظترسداا خرا داوباع ُتدوك د  داو  اناتداضتر  ا.

 (8الجدول رقم )
داظتئو اداظت ريةدظترسداا خرا داوباع ُتدوك د  داو  اناتداضتر  اداونمبا

 الدولة نوع التقنيات الحديثة
 األردن سورية ليبيا الكويت

دٕ٘-ٓدٓ٘-ٕ٘د٘ٚ-ٓ٘دٕ٘-ٓدبنو داظترنو ات
دٕ٘-ٓدٓ٘-ٕ٘دٓ٘-ٕ٘دٓ٘-ٕ٘دازتص دازوكًت  

دٕ٘-ٓدٓ٘-ٕ٘دٕ٘-ٓدٓ٘-ٕ٘داظتراجأدازوكًت نواداظت خ  ا
دٓ٘-ٕ٘د٘ٚ-ٓ٘د٘ٚ-ٓ٘د٘ٚ-ٓ٘د«ازنًتنت»ابكاداوش

دوف دٕ٘-ٓدوف دٕ٘-ٓداوًترتادا ووا
د-د-د-دٕ٘-ٓد َتدتوك

 إتادنع ناااااد دىااااذاداصتاااار هد،عننااااادنصعاااايبدأنداونماااا داظتئو ااااادظتاااارسداااااا خرا داوبااااااع ُتد
ون  انااااتداضتر  اااادكدتكااا د شاااجرا،دإتدإنداشاااا رانادببناااو داظترنو ااااتدكاناااتدنماااب هادباااُتداو اااف د

ااا خرا دبنااو داظترنو اااتدٝد داااوي اد كد كاا دآ٘ دٕ٘دٝد داوكو ااتد اذيدند ىااهدبااُتداوااإ٘ 
دٝ.٘ٚ ٓ٘ٝدإشد دووبوادعوثدت ا عتداونمبادبُتداوآ٘،واداواد

ٝد دكا د ا داوكو اتدٓ٘أ ادازتاص دازوكاًت  د،ناأدتازدداونماباداظتئو اادشاا خرا ودتنا د
دداذيدن.ٝد ٕ٘ ووبواد اوي ا،د ىهدبُتداو ف د 

 كاناااتداونماااباداظتئو ااااادشاااا خرا داظتراااااجأدازوكًت نوااااداظت خ  ااااد نخف اااااد دكااا د اااا د
ٝد دٓ٘ دٕ٘ٝ،د كانااتدىااذهداونماابادتااًتا حدبااُتدٕ٘اذيدند ووبوااا،دإتدإ ااادت ا عااتدبااُتداو ااف د 



 39 

داوكو تد اوي ا.
 ااا ددٝد دكااا ٓ٘،كاناااتداونماااباداظتئو اااادواااود،اااواداواااا«دازنًتنااات»أ اااادااااا خرا داوشاااابكاد
دٝد داذيدن.ٓ٘ دٕ٘اوكو تد ووبواد اوي ا،د بُتداوا

 ؽتاااد مااًتتهداشن باااهد دىااذاداصتاار هداـتفاااةداشااا رانادباوًترتااادا ووااا،دإتدكانااتداونمااباد
ٝدٕ٘اظتئو ادظترسداا خرا هاد اشا راناداادوف الد دك د  داذيدند ووبواا،د ت ا عاتدباُتداو اف د 

د دك د  داوكو تد اوي ا.
حد اا د،ااصهدتوااكدكنااودأنداااا خرا داوباااع ُتدون  اناااتداضتر  اااد اااد اازاهد ااروفال،د    اا

 أناااودشباااّرد اااا دتفروااا دىاااذاداصتاناااا د دجا راتنااااد   امااااتناد   اكاااازداوب اااثداورنماااهد دبصدناااااد
داور بوا.

 إتادكااااندذتااااد ااا د ااا سدأنداوب اااثداظترجماااهداورااا  داضتاااااو دقاااردقسااا دلاااوطالد داوااابصدد
 ديواارد اااد وجااودونرماا داظترجمااهداوراا  داضتااااو د اا دن اارد  صععااات،دأ كاا داور بواااد،ااعندذتاااد اا

د (ٕٔ)رترهادتن داون وداو ا 
ات مااادد رعااأداظت اااديداظترجمواااداحملوااابادتناا داظتراااجأداو  نور اااداواايتدتف  اا دباار يىاد -ٔ

إىلداذااداونع  اداوب  واداويتدهرنهاد ادةدكا،واادظتساوا د راصتااداونغااتداوسبورواا،د
فااااااهدذندتكااااااوند  اااااااديد رجموااااااادتاتدكفا اااااااد  ااااااروادت وجااااااودونمماااااا رم دأ دتك

داوبش ع.
ات مادد فاىوأدوغو ادت نور ادؽتاد  ث د ددقاداون اائجداوايتدمت جهااداوب اثداضتاااو .د -ٕ

 ،  ر ثداظتفاىوأداونغو اد اظترجمواد نبغهدأند مب داو  ر ثداو  ٍت.

 اواااااداش،اااا ص داوااااذعدتاااار د  ااااوحداظتوقاااامد اااا داو جمراااااتداونفعوااااادأ دحتر اااارهد إ -ٖ
لترثدبُتدأنواتو،د،ااوف  ادووماتدجنواادباُتدأناوا دىاذهداو جمراات،د  شا رداطتناطد

                                                 
  ايةداو  ا،ااددٜٕٓٓ(دوراا دٕاوراردد)د-اضتوااةداوفك  ااد-اظترجمواداور بواداضتااوبواد-أ.د.د ،اءدكا  د،ا رد(ٕٔ)

د.ٖٓاوموي اد 
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تناارداضتاار ثدتاا داو ربااَتداشوااسصعه،دإتدترااردبراابداظت وفاااتداظترجمواااداضتااااوبواد
تناوثداوبوئاا،داو اوا نداوناو ع،د»اذ  ناداو اووادترابَتداوسصعوادد ندتف   دأ ددتوواز د

 ،دااااافَتد،ااااواداورااااادة،دتكهاااا بداظتوقاااام،دأااااانوبدتنغاااا ا ،دع كاااااداو فجاااا داومااااكا
ؽتاااااد اااارتودإىلداو ماااااؤهدتاااا داظتفهااااو داظتر مااااردون ربااااَتد«.دتفجاااا تداذ  اااااد- ماااا عوا

 اشوسصعهدحتر رال.

تنفوااذداذ ا اا د اا دقباا داضتااااوبوُتد دااا تاد دقاااد همااادكاااندعجمهااادأ اا اىأدتناا د -ٗ
احملواا د تسبو اتاودد نددتهوارداوبوئااددا  دك َتد  داظتنجازداورا  د دغتااهداظترجاأ

اونغو اااداونع  اااداواايتدتماا سو داع ااواءدىااذاداظتنجااز،د اضتاار ثدتاا دأعدتماا د رجمااهد
عااااو دكدترااردوااوداوراارةداظتر ،واااداونمااانواداونع  اااد او سبو واااداوكا،واااد رااردقفاازالدإىلد

 اون ائجدد ند راصتاداظت ر ات.

اداور بوااااداضتاااااوبوادتنااا دتراااراددتواااوبدات ماااادداو اااائمُتدباوب اااثد دغتااااهداظترجموااا -٘
اظتراااجأداو  نور ااادكنعااا دتاا تو د اعااردىااودنعااا داصتااذ ي،د ىااودأ اا دوااوادوااودأند ااذك د

أتساىااااااددا دت ااااا داضتواااااااو داوااااايتدنتكنهاااااادأندت ااااار دتاااااردالدشد ائواااااالدونًتتوااااا دإت
 اضتااو دىذهداظترنو ا.

أداو  نوااااارعدأوفا اااااالد  راااااا داع اااااواءداظترجااااا» اختااااااتد ر ناااااادػتواااااابادكترااااا دأقاااااواشلد  اااااُ د
كاائ د رجماهد)كنماادأ د راٌتدأ ددشدغتاهدعتاادأ  االدإتد ااد رواايداضتكاأدتنا «د هجوية

داا رماه(دبملنود هجوي دى دنتك دأند كونداضتكأدتن دتوكدتبرالدوذ قو 
 اااد اااد  اار دتاار داو ااوا ندبااُتداوب ااثداظترجمااهداضتااااو د اذتماااهداو سبو وااا،د،مرعااأد -ٙ

 ت د ش  تات،د شد كادد ررد  الدتنموالدأد اتود رم ا.شدت اي  دىودإ

د-اواو ند-اصتاذ د-  كز اداو  فد داظتراصتاتداضتاااوبوادونمرجاأد طغوااند،كا ةد)اصتاذي -ٚ
 اجمل دد اظتز ر..(دتن داوفك داظترجمهداضتااو .

تن دأنداوب ثدشد رو داشى ما دباو  فدإفتاد رو دكونوداحملاويداووعوارداواذعد ارايدتنواود
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داظترجأ،د ىذاد وقمدنع عدأدسدإىلدإقتاهداوب ثد دجوان دبنواداظترجأ.
عاجاداورم داظترجمهداضتااو داور  دإىلد قفاتدترا نواادتناردكا دطاويد ا دأطاوايد -ٛ

واااناتاداظترجاااأدختسوساااالد ت ااامومالد حت  ااا الد إ، اجاااالد   ابرااااداو  ااار ث،د  نبغاااهدأند
عااىتدشد مااَتداورماا داظترجمااهددتكااوندىااذهداووقفاااتد رجمواااد عااااوبواد دآند رااالد

 تن داااد اعرة.

تر د هويدآثايداضتااوبد دغتاهداورم داظترجمهداوويقهدأ داضتااو د،نأدنا د ا صلد -ٜ
أ د راجأداو جمراتداونفعواا،دأ دقاوائأددUsage Dictionaries راجأدوصا رماهد

 بمللو داوكنماتد  رانوها.

)احملنا داو ا  (داوواعردأك  د  د ا ةدنريةداورم داصتماتهدؽتادأدسدإىلدتك ايداورم د -ٓٔ
 تن دعمابد و وتاتدأ، سدكدتس ادبرر.

 اا اواداظتر ،اااداونمااانواداواايتدتبااٌتدتنوهاااداذتماااهداظترجمواااداضتااااوبواد ،اوااادتنااكد -ٔٔ
اوااااايتدتااااانهبداااااااداظت امااااااتداو جاي اااااادشت مادىاااااادتنااااا داو  نواااااُتد قنااااااد ااااا د اااااَتد

 اظت خ  ُتدذابابداق  اد ا.

 بوااد ار،رهأدإىلداعتجا ةدإىلداوار هداوغداتداورنمواد دىذاداجملاهدؽتااتر ديتا اداوكفا  -ٕٔ
اظته مادباور بواددياالدنع  الد عواباد تسبو اتدعىتدبااتدتاردداظت خ  اُتد دىاذاد
اجملااهد ا داوراا بداظت وماُتدأ داوراا نُتد داطتااايجد فاوادبك اَتدتااردىأددا،ا داواار هد

 اور بوا.

 ية في المجتمعواقع استعمال اللغة العرب -خامساً 
  ااااملث دباونغاااااداومااااائرةد دظتااااادكاااااندترنااااوأداونغاااااداور بواااااد داظتااااراي د اظتراىاااارد اصتا راااااتد

اجمل م دإندانبالدأ دإكتابال،دكااندترا فدىاذهداونغااداوماائرةدأ ا الدىا االد داورمنوااداو رنوموااداو رنمواا،د
اواااذعد  فاتااا د راااودد،اااعتادكاااانداظترنماااوند مااا خر ونداوف اااو اد دلااا حددي ااااهأد كااااندازتاااص 

اظت رنمااوند بااثدباورا واااداورايجااا،د كانااتدىااهداومااائرةد داوشاااي د تناا د اجهاااتداحملاااهداو جاي اااد
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 اطتر واد اومواعوا...اخلدكاندترنوأداونغاد ترنمهادشدلت  داوغا ااداظت جاوةد ناو،دإتدب اريد اادتكاوند
تاا داورا واااداورايجااادإتص ااالد ت ااااصلداوبوئاااداو رنومواااداو رنموااادن واااد اا داذ،ساااءداونغو اااد  د نااملسد

د تواوصلد كوندترنوأداونغادناج ال،د   دعدإىلدحت و داذىرافداظت او ادوو.
  اااٍتدتااا داوبوااااندأندذتاااادوغااااتد  راااردةد واجههااااداظتااا رنأداورااا  د دػتوساااوداشج مااااتهد،هناااا د

،د«اور بوااد اذجنبواا»او نائوااداونغو ااد،د ذتااد«اورا وااد اوف او ا»اورا واداورايجا،د ىنا داش د اجوااداونغو ااد
د ىنا داوف و اد دبربداظتوا  ،د ىناوكداذجنبواد دبربداظتوا  دأ  ال.

(دٜ،ااعتادأيدنااادتراا فد اقاا داااا رماهداونغاااداور بواااد داجمل ماا د،عننااادننعاا د داصتاار هديقااأ)
اتد  داظت امااااااتداواااااذعد   ااااام داونغااااااداوماااااائرةد داجمل مااااا د  دازتاااااص د  داواااااو اياتد ازدايد

اشق  ااااد اد او جاي ااااد  د  امااااتداو ساااا داطتاااا ،د تنااا د اجهااااتداحملااااهداو جاي ااااد اطتر وااااد
 اومااواعوا،د توااكد دكاا د اا داواار هداور بواااداو اووااا داظتغاا ب،داوكو اات،دووبوااا،دتااونا،داوماارود ا،د

داذيدن،دانسنادتمان،داصتزائ ،داوي ا.
نغاااداومااائرةد داجمل ماا دىااهداورا واااداورايجاااد د ؾتاارد اا د،ااصهداونعاا د داصتاار هدأنداو

أ نااا داوااار هداور بوااااد تواااكد دكااا د ااا داوكو اااتد ووبوااااد اومااارود اد ااااوي اد اذيدند اظتغااا ب،د د
 دتاوناد ااانسنادتمااان،د أ اااداو نائواااداونغو ااادد«اورا واااد اوف ااو ا»عاُتدأ اااداش د اجواااداونغو اااد

د.«اور بواد اذجنبوا» داصتزائ د
اش د اجوااداونغو اااد دغتااهدازتااص د دكا د اا داوكو اتد ووبواااد اومارود اد اااوي ا،ددد تا د

 دعااُتدأنداونغاااداومااائرةد دكاا د اا دتااوناد اذيدند ااانسنادتماااندىااهداوف ااو ا،دأ اااد دد هد
داظتغ بداور  د، مودداو نائواداونغو اد داصتزائ د اظتغ ب.

ش د اجواااااداونغو اااااد دكاااا د اااا داوكو ااااتد  د  اياتداواااار هداور بواااااد   اماااااهتادتمااااوددا
دد هأ اد د ووبوا،د اوف و اد دك د  دتوناد اوي اد اذيدند انسنادتمان.د
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 (9الجدول رقم )
د اق داا رماهداونغاداور بواد داجمل م 

نوعية اللغة 
 السائدة في:

سلطنة  األردن سورية السعودية تونس ليبيا الكويت
 عمان

 المغرب الجزائر

اورا واد المجتمع
داورايجا

اش د اجوادداورايجا
داونغو ا

او نائوادداش د اجواداورايجاداورايجاداورايجا
داونغو ا

داورايجا

اش د اجواد اإلعالم
داونغو ا

اش د اجواد
داونغو ا

اش د اجوادداوف و ا
داونغو ا

اش د اجواد
داونغو ا

او نائوادداوف و اداوف و ا
د اذجنبوا

او نائواد
داونغو ا

ات الوزار 
 واإلدارات

اش د اجواد
داونغو ا

اش د اجواد
داونغو ا

او نائوادداوف و اداوف و اداوف و اداورايجاداوف و ا
داونغو ا

داذجنبوا

المؤسسات 
التجارية 

 والقتصادية

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائوادداوف و اداوف و ا
داونغو ا

داذجنبوادااذجنبو

مؤسسات القطاع 
 الخاص

او نائواد
داونغو ا

او نائوادداورايجا
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

داذجنبواداذجنبواداذجنبواداوف و ا

واجهات المحال 
التجارية 
والخدمية 
 والسياحية

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
د اورايجا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

و نائوادا
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

او نائواد
داونغو ا

داذجنبوا

اظتغاا بداوراا  د، مااودداو نائواااد داصتزائاا دكمااادتمااودداونغاااداذجنبوااادشداو نائواااد داظتغاا ب.د
د كدتمرداورا واد دىذاداو سا دإشد داومرود ا.

اد،نجردأنداو نائواداونغو ادىهداوماائرةد دد إتادان  ننادإىلداظت اماتداو جاي اد اشق  اد 
ك د  داوكو تد ووبواد تاوناد اومارود اد اانسنادتماان،د دعاُتدأنداوف او ادىاهداوماائرةد دد
كا د اا داااوي اد اذيدن،د داووقااتداوااذعدتمااودد،واوداونغاااداذجنبواااد دىااذاداو سااا د دكاا داصتزائاا د

د اظتغ ب.
نائواااداونغو اااد دكاا د اا داوكو ااتد تااونادأ اااد  اماااتداو سااا داطتااا د، مااودد،وهاااداو 

 اوماارود اد ااااوي ا،د كدتمااارداوف اااو ادإشد دد وااااد اعاارةدىاااهداذيدن،د تماااودداورا وااااد دد وااااد
كااا د ااا داااانسناد اعااارةدىاااهدووبواااا،د داووقاااتداواااذعدؾتااارد،واااودأنداونغااااداذجنبواااادىاااهداوماااائرةد دد
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دتماند اصتزائ د اظتغ ب.
ىااهداوماائرةدتناا د اجهااتداحملاااهدد«اور بواااد اذجنبواا»اد  ا داظتصعايبدأنداو نائواااداونغو ا

اوكو ااات،دووبواااا،داو جاي ااااد اطتر وااااد اوماااواعواد درتوااا داوااار هداور بوااااداواااوايدةد داصتااار هد ىاااه د
تااونا،داوماارود ا،داااوي ا،داذيدن،دااانسنادتمااان،داصتزائاا ،د  ب اا دبناارد اعااردتمااودد،وااوداذجنبواااد

د ىوداظتغ ب.
دصتر هدإىل  ـتن د  دق اءةدىذادا

ونف ااو اد دتاارةدقساتاااتد داجمل ماا داوراا  ،د  دازتااص د زازتاااداورا واااداورايجاااد -ٔ
دب ويةد،اوا.

 زازتاااداونغاااداذجنبوااادونف ااو اد دتاارةدقساتاااتد داجمل ماا داوراا  د ب ااويةد،اواااد -ٕ
او جاي ااااد اشق  اااااد اد   امااااتداو ساااا داطتااااا د تنااا د اجهاااااتد داظت امااااتد
  دازتص د دك د  داصتزائ د اظتغ ب.احملاهداو جاي اد د

 د«داصتزائااااااا ،داظتغااااااا ب»ااااااااوس ةداونغااااااااداذجنبوااااااااد عااااااارىاد دد هداظتغااااااا بداورااااااا  د -ٖ
اظت اماااااتداو جاي اااااد اشق  اااااد اد   اماااااتداو سااااا داطتااااا ،د اااااوس ةداذجنبواااااد
 عاارىادتناا د اجهاااتداحملاااهداو جاي اااد اطتر واااد اومااواعواد داظتمنكاااداظتغ بوااا،د  د

 تداو سا داطتا د دانسنادتمان.  اما

قناداظتوا  داوايتدتما خر د،وهااداوف او اد داجمل ما داورا  ،د،هاهد دأ ااك دػتار دةد -ٗ
 دازتاااااص د برااااابد  اياتداور وااااااد   اماااااااهتا،د  دبرااااابداظت امااااااتداو جاي اااااااد

  اشق  اد ا.

اد د   سنااا دىاااذاداوو ااا داختااااتدإجااا اءاتدعاشتاااادوننهاااوةدبواقااا دااااا رماهداونغااااداور بوااا
اجمل ما .دأ ااادإتادب وااتداذ ااويدتنا دىااذاداون ااود،ماا زدادد ماااعاداورا وااد اا دجهاااد اونغاااداذجنبواااد

د  دجهادثانوا،د ا  و د ماعاداا رماهداوف و ا.
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 الفصل الثالث
 من معّوقات التعريب

 اااااهادع اااااايع،د بر ااااااهاد واجاااااوداو ر  ااااا د داو رناااااوأداوراااااا د شااااااكصتد  راااااردة،دبر
اوااه،د بر هادا ، دت بوع،د ؿتا هد،وماد نهدإو اءدنع ةدتنا دتاردد ا دىاذهداظتشاكصتدبغوااد

د   د،سادو جا  ىا.
 معّوقات حضارية -أولً 

،د ىاااودت ااا د«او كنوووجواااا»إنداور ااا داواااذعدؿتواااادحتاااتد صواااودىاااودت ااا داورناااأد او  انااااد
 مااااي ،د  ااا دشتااااتداظتر ،ااااداظتراوااا ةداااا تاداو  اااوشتدازباارا د اشب كااااي،د ت ااا داو فجااا داظترااا  داظت

،د تاظتواااااداظتر ،اااااد اطاااا اددفتوىاااااد ت اااااتفهاد تراااارددغتاشهتااااا،د تنااااو د«او كنوووجوااااا»اورنمواااااد او  انواااااد
د،  تهاد تكا نها،د او ص  دبُتداونع  اد او سبو .خت  اهتا،د ت ابطد

ماا داوراا  د غت ماا داظتر ،ااا،د أند  اا داظتصعاايبدتناا داو اارورداو ااو هدأندذتااادىااوةدبااُتداجمل 
ٝ،د داووقااتداوااذعدحت اا د،وااودٗ.ٓشد ز ااردتناا د«دازنًتناات»ع ااويداونغاااداور بوااادتناا داوشااابكاد

ٝد اا دعجااأداشت اااشتد اوق ااردازوكااًت  داواايتدتائاارىاداو جااايعدٓٚٝد ىااهددت اا دٚٗازؾتنوز اااد
دتش ةد نواياتد  داور شيات.دٕٛٓٓتا د

ادق ااويالد دتو واامداو  اناااد  داااا نباتداورنااأدت بوااال،د  دإبرااادد  اا داظتصعاايبدأ  ااالدأندذتاا
اونغاااداور بوااادتاا دع كاااداو سااويد او  اار داورنمااهد داصتا راااتداور بواااداواايتدت   اا د دك ااَتد نهااادتناا د
ا دابد اورناو دازنماانوا،دؽتاادأدسدإىلدقنااداظت اجا دتاتداو ومااداذكادنتوااد داورناو داورقو ااد اوسبوااد

 اناتداويتدت وددعراثاداووو ،د  ادبررداضتراثاداوايتدت  اريىاداوواو دت انااداشت ااشتد اظترنو اتواا،د او 
د او  اناداضتوو اد اعتنرااداصتونواد اشك شا،اتداظت صع ادونف اء.

 و اارد اارادتوااكداواان  دتائ ااالدع و وااالدوسااصبداصتا راااتداور بواااد اوباااع ُتداظته مااُتدف ابراااد
دواداظت فج ةد داوراك،د أعوانالدأ، سدتي رادوب اءداضتاهدتن د ادىودتنوو.اذدبواتداورنم

   داو فج داظتر  داظت مااي دتفاقماتداظت اسن اتد داور ا داضتا ا ،د تراا أدأ  ىااد د
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اذ ااأد اوبنااران،د تاارتودإىلدؼت نامداجملاااشتد كمل ااادأ اواجداااو دقو ااادت ارا، د تشاا رد تغااز دؼت نامد
  م د  رهاداظتصئأدأ دلتم دن نهاد ت هوملداشا فادةد نهاا،دإتدإندنمو ،دعىتداو فهأد او مل  د او 

تواااياتداظت ااسن اتداوغز اا ةدشباارد اا د اابسهاد تنمااو هادبغوااادواا اداورشواااد حتااا هداوفو اا د د
د(ٕٕ)اوبوانداوذعدىودأاا داو فاىأ.

باااتد هاااريدازلاااايةدإىلدأنناااادشدؾتااارد دت ااا د ااا داور اااويداومااااب ادأنداظت اااسن اتدأيد
فجمنهاااااد دؼت ناااامداظتواااااد  دتناااا د  ااااموندىوكاااا داونغاااااداواااايتد  اااارا عتاد  اااا كنأداااااادغت ماااا د اااا د
اجمل مراااات،دتنااا دعاااُتدنااا سداوواااو دأنداظت اااسن اتداورنموااااد او جاي ااااد اضت بوااااد اوسبوااااد اوفنمااافواد

اد  َتىاااااد ااا داش،  اوااااتداظت ف تاااا«دتناااو داضتوااااة» اوزياتوااااد اوكوما  ااااد او  ا اااواد اوبووووجواااااد
 اورنو داضتر  ادت جاا  دفجموتهااد فا داتداونغااداوايتد ما رمنهاداجمل ما د دعواتاود  دك اباادأ اويهد
اووو واااااد عاجاتااااوداظتبالاااا ة،د ىااااذادأ اااا د مااااأدؼت ناااامداجمل مراااااتد   ر ااااادأ د ااااَتد   ر ااااا،د   ااااوأد

دت باتد دن  دتنكداظت سن اتد  دغت م دإىلدآ، د  دتنمو ها.
 شاااكنادكباااَتةدت ااامدأ اااا دذجنبوااااداورنموااااد اوفنوااااد  َتىااااد تشاااك دك ااا ةداظت اااسن اتدا

او ر  ا د اوًترتاااد داوواقا داوراا  ،د قاردنشااملتد واكاا د اخماد اا داظت اسن اتداورنمواااداضتر  اااد
براارداضتاا بداوراظتواااداو انوااا،د   اارتدىااذهداظت ااسن اتد دوغاااتدبرواارةداذوااوهد اذي  اااتدتاا د

د ز رداظتشكنادتر ورال.د أووعتا،د ىذاد اأي  اتداونغاداور بوا،د
 تب دت ار داورناو دت ار داو  انااداعتائا ،د،ن اردا،اًت دازنمااند داوار هداظت  ر اادك اَتالد ا د

جر ااارة،د ااانكد نااااىجدجر اارةد د وااااد  داونشاااا داذد اتد اوماان د اظت ااانوتات،د يكاا د اااوادد
نماااندااابصلداور نااهد اورمنااهدكد كاا د ر ،هااادأ د   ااويدبر ااهاد اا دتالااوادقباا دتوااك،د ااانكداز

جر رةد ددياااداوساقاد اظتادةد  دتسبو اتداوكشوفداورمنوادكاوفوز اءداونو  اد اوكومواءداضتوو ااد
د اوكومواءداوغذائوا،د  ي دأت اءداوكائناتداضتوادمثداو فكَتدا  دبس   داضتوااو د  َتىا.

                                                 
اومناداذ ىلدد-غتناداو ر   د- كانداونغاداور بواد  شكصتداوًترتاد او ر   د-ك ويدتبرداوك ميداووا .اورد(ٕٕ)

د.ٜٜٔٔاورردداذ هدآتايد) اي (د
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اورنماااااءدد توااااكدكنااااود وَّاااارد ااااادنتكاااا ددتوتااااودأجواااااشلد اااا داو  ااااوياتد اظتفاااااىوأ،دإتدتماااار
 داونغاااتداواايتدع اا د،وهااادتوااكد اش،  اوااووندإىلدإو اااادأوفااا دجر اارةدكدتكاا د ماا رمناد

داظتخاة.
  ا دأاااوو د ،اا ةداظت اسن ات،د اضتفازدتناا دااا رماعتا،دت ار د اااائ دازتاص ،د ت ا،اا د
دىذهداوواائ دازتص واد اى ةدوغو ادجر رةد ىهدد،وهدطائفاد  داظت سن اتدبُتداصتماىَت.

أابابد ، ةداظت سن اتد    يةدتنمو هاد  بسهاد هويد نعماتدتاظتواد  راردةدد   
بررداضت بداوراظتواداو انواادت اتد ا ااتد   اواردؼت نفاادكمنعمااداذ اأداظت  ارةدبف  تهااداظت راردةدد
كاووونماااكود  نعماااااداو ااا اداوراظتواااااد  ك اااا داورمااا داواااار  د اونجنااااداشق  اااااد اد اشج ماتواااااد

نااااامداذطنماااااه،د صتناااااادديااااااااداوف ااااااءداوكاااااو ،د اشتفاقوااااااداورا اااااادون ر  فااااااتدوغااااا بدآااااااواد اضت
 او جاااااية،د يابساااااداضت ااااوقوُتداواااارنت  اطوُتداور وواااااد  كاواااااداوساقاااااداوذي اااااد جا راااااداواااار هداور بواااااد

دبف  تهاداظتخ نفا،د  َتدتوك..اخل.
 نااااز دأند إنداومواااااااتداظتو ااااوتادعتااااذهداظتنعماااااتدتمااااج د د ثااااائ د  رااااردةداونغااااات،د د
د كوندػت واىاد  دت وياتد  فاىوأد اعرالد دقو الدت  اب د ت وا ند دتنكداونغاتداظتخ نفا.

 عتذادنشملتد   يةدحتر ارد راا داذوفاا داوايتدت واردتناكداظتفااىوأد او  اويات،د اضتاجااد
لاابوددإىلدتنمو هادبُتدوغاد أ، سدااواءدأكااندتواكد داوموااااداوراظتواا،دأ داو اانونداوار  دأ د اا

توااك.د تنرئااذدشباارد اا دإيااااءدقواتااردوو اا داظت ااسنحد ن نااود اا دوغااادإىلدأ،اا سد حتاا عداورقاااد د
اون اااا .د ىكااااذادا دادتداورنا ااااادواااارسدكاااا دأ ااااادبو اااا د  ااااسن اهتاد تنمااااو هاد حتر اااارددششهتاااااد

د او غن دتن داور باتداويتدت اد،ها.
راظتواااد اتماااتها،د، اارد  اا دد اتااهد ،اا ةداظت ااسن اتد  اا  يةدتنمااو هادت اار داو جااايةداو

 ه تد نذد ن  امداو ا نداورشا   دقاوسداق  ااد اد اخماد باصددواناتواد   ر اادأ دتاتدأقتوااد
هاي ااادكمل   كاااد او ااُتد اوواباااند ي اااواد غتموتاااداواار هداذ يبواااد غتموتاااداواابصدداوغ بوااا،د أك اا د

دور ودد اشتفاقات.ىذهداظتناط دتسن دأندتكوندوغادك د نهاد رًت،الداا،د أندتك  داادا
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اظت رردةداصتنموات،د ىاود   دبواتثد ، ةداظت سن اتد    يةدتنمو هادب   داوش كاتد
عاارثدجر ااردتوطاارد  ادتداااوس توداشق  اااد اد وااثدشدت اامدأ ا ااودوغاااد شدعاار د،د   سناا د
أت اااااءدىااااذهداوشاااا كاتداظت رااااردةداصتنمااااواتدتنمااااو الددقو ااااالدبااااُتد  ااااسن اتدوغاااااتداواااار هداواااايتد

دندإووها. ن مبود
 إتادكاااانداوواقااا داورااا  د ااارهددشوااااد ا ااا ادتنااا داو  اااويد د واكبااااداظتمااا جراتدتنااا د
اونسااااداوراااظتهد اظت ااسن اتداظت فجاا ةد دؼت ناامداظتواااد  د،ااعندذتااادق ااويالدىااودا ،اا د اا داوااًتاثد

دتناكداورناو داور  داوواا دفواد نوداظتخ نفاد تنو وداوزا، ةداظت فا تا،دإتدإندذتادان ساتالد ا  الدبُت
د اظتواد  د أ  اعتاد داور  داضتا  .

  اا داظترّوقاااتداضت اااي ادأ  ااالداواابطءداوشااار رد دع كاااداوًترتااا،دتنمااالدبااملنداوًترتااادىاااهد
اذ كمجُتداوذعد نرحلداونغاد  غٍتديواورىاد ث  هتااداوفك  ااد ازبراتواا،د ىاهد ا دأىاأداووااائطد

 دبصدنااا،د تشااَتدإع اااءاتداووونمااكوداظت رن اااد نباهتادشااا ورابداظتر ،اااد ن اا داو  اناااددتهواارالدشااا
فماايداوًترتااد داورااكدإىلدأند اادن ا دإىلداونغااداور بوااد،اصهداور اودداو صثااداظتا اوادشد ز اردتنا د
 ااادن اا دإىلداونغاااداونو وانواااد داوفااًتةدنفمااها،د تااردداااكا ادشد  جااا  دأيبراااد ص ااُتد اا داوناااط ُتد

اور بواااادتاااملخدبرااارداووونانوااااد داظت تبااااداوماااابراد اورشااا   دتاظتواااال،د تاااردداونااااط ُتدااااا،د ااا دأنداونغااااد
ٝدٓٔٝد اا داااكانداوبشاا  ا،د  شااغ داوااوط داوراا  د٘ نوااوندنماامادأعددٖٓٓباور بواااد ز ااردتناا د

د  د ماعادكوك داذية.
ىاااذهدد اااوادد م خن ااااد ااا د  اجااا دأجنبواااادااااوء   ،اااذدتنااا د ااااد اااًتجأدإىلداور بوااااد ااا د

 تاار داونجاااحد دا، وااايداونفاايبداوراا  داظتناااا دونكنمااادد،بمااب داوًترتاااداضت ،واااد اا دجهاااداوًترتااا
داذجنبواداويتد اوبالد اد كوندعتاد راندك َتةدت غَتدب غَتداظتو و د اظتادةد اوع  فد  دجهادأ، س.
  دغتاهداظترّوقاتداضت اي اد د  مايداو ر   د ادنصععود ا د،نا دباُتدغتماوت ُتد د

م داور  داوواعرد  داوبنرداوواعر،د  اهدت داذ ىلدإ اد د  بااد ر ،واا،د   ااهد داو انواادإ ااداجمل 
لا ائحد ا دـتبهااد أ  داذ ا د دأ طا ااد د  بادت داشن ماء.د ذتاادختااتهد ا دأىا داور بوااد  فنااد
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 داون اااادباواار هددااا ا تاا دحت  ااكداونه اااد تووواارداورنااو د او  اناااتدباونغاااداور بوااا،دإ اااد جاااداز
 إ ادبمب داو كوندتن داظتَتاثداونما داوكووونوا دورسدل ائحد  داونخ داوايتدشدتا سداظت نرا،د

داتداوص  ادون سو  د او نموا.ونخ داويتدتوومدباو  نور اداوكفا  دأق ا اد  دا
 معّوقات سياسية -ثانياً 

ناااز دون ر  ااا ،د  واااابداوموااااااد كتاااهءد د  ر اااادىاااذهداظتروقااااتد واااابداو ااا ايداومواااااهداظت
اونغو اد او خسوطداونغوع،د اعتوةدباُتداوراااتَتد داوار هداور بوااد اوواقا ،دإتدإنداوراااتَتدتان دتنا دأند
اونغااااداو شتوااااد داور واااادىاااهداونغااااداور بواااا،دإشدأنناااادنصعااايبدىومنااااداوف نماااواد داو رناااوأداوراااا د دد هد

دز اد دد هداطتنوجداور  .اظتغ بداور  د ىومناداونغادازؾتنو
 كاااند  ياءداو رنااوأداورااا د   ياءداو اا اد داواار هداور بوااادقااردأ وااواد داج مااا دت اار هد

ىااودتااا دات مااادداونغاااددٕٓٓٓ دد شاا د د سناا داو مانونواااتد اا داو اا نداظتا ااهدأند كااوندتااا د
ا،د ىااادؿتاا دأ شءد دتااا داور بوااادوغااادون رنااوأد دكنواااتداوساا د اظتراىاارداوسبواااد داصتا راااتداور بواا

نصعيبدأنددائا ةدااا رماهداور بواادقارد ااقتدتماادكاناتدتنواود د سنا داو مانونواات،د كددٕٓٔٓ
دتر مرداور بواد دكنواتداورنو داوسبواد داصتا راتداور بوا.

   داووا حدأندأ  اداونغاد داو رنوأدىهدجزءد  دأ   هاد داجمل م ،د ىودجازءدشد  جازأد
د همااُت ملعدعاااهد اا داذعااواه،د تنوناااد دتمنواااداونهااوةدأندنمل،ااذدباضتمااباندأ اا   د اا داوكاا دباا

د(ٖٕ)
أندأعد شاا   د  ااوعدشبااردوااود اا دأندتكااونداونغااادأباا  د  تكزاتااو،د  رااٌتدىااذادأولهمااا: 

أندتكااونداونغاااد دىااذاداظتشاا   دعواااد  فاتناااد ماا رمناد اا دأ،اا ادداجمل ماا ،دػتًت اااد دبوئ هااا،دعتااااد
تناا دأوماانادأىنهااا،د بس   هاااد ن ااا داورنااأد اظتر ،ااادإىلداونااا ،د ااااد ك اا داورااااكدداومااوادةداظتسن ااا

 متًت داظتخًت ،د    د ف داتدونات و،د   اب د،وهاداو اج دل  ندهايتو.د إنداا رماهداونغادىاود
                                                 

(دورا دٕ  ايةداو  ا،اداوموي اداورردد)د-اضتواةداوفك  اد-أ  اداونغاداور بواد داو رنوأد-اورك ويدأزترداو بو (ٖٕ)
د.ٕٗ دٜٕٓٓ
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دا دعواهتا،د ىج ىاد ا دياؤىادىود مب د وهتاد انرثايىا.
اصتزئاااهدأ داوفااا دعدشد كاااوندباو  ااارعددإندإواااصحدىاااذاداوو ااا دونغاااادجاااذي الدوثانيهماااا: 

واابربداصتواناا داو رنوموااادكعوااصحداون ااودأ دهر ااره،دأ داورنا ااادفرياااهداونغاااداور بوااا،دأ دتسااو  د
اظتنااااىج،د، اااردكااااندتواااكدؽتكناااالد د ااا  فداااااب ادكاااانداورااا  د،وهاااادع   اااالدتنااا دوغ اااوداور بوااااد د

ادوغو ااااد  كا ناااادتنااا د مااا وسداوااابصدداور بواااادأ دتنااا داذتاااأداذ نااا ،د إفتااااد كاااوندب ااااأداوااااا
 ماا وسدكاا دقساا دتناا دعاارة،دترماا د د ااوءد اانهجد رنااهد اا دلااملنداونغااادبوواافهادتنوانااالدونهو ااا،د
 لتا،يبدتنوهادبات بايىادأداةد   ي ادون  ر ،د  رم دتن دااا  مايىاداشاا  مايداذ  ا دكاهدحتارثد

د،رنهاداوم  عد دت ر داذ اد يقوها.
وابداوموااااداونغو اادتنا داو ارورداو او ه،د  واابداو خساوطداونغاوعد د اوئها،دإندوغ

آثااايالداااانبوادتنااا د ماااَتةداونه اااداور بواااا،د إندووجاااوددىاااذهداومواااااادلااملنالد روااارداونغااااداور بوااااد ااا د
  ب ها،د نتك دعتاد د وطنها،د  روردإووهاداظتكاناد دقنوبدأبنائهاد أ،كاايىأ،د، كاونداونغااد سنباالد

اااوالدوصو  اااادباصتا راااد اوو وفاااداضتكو واااد اطتاوااا،د اونغاااداظتماا رمنادبواارد  خااذعداو اا ايد دأاا
ازداياتداظتخ نفاااا،د وغااااديشتواااادونمااا دت اتد اونااار اتداوااايتدتر ااارد داواااوط داورااا  ،د وغاااادازتاااص د

داذ ىلدفخ نمد جوىو.
كا،ااا،دعوااثدتشااًت ددد واا د  ااملت دتوااكدإشدب فرواا داااا رماهداونغاااد داجمل ماا دتناا داو اارر

جهااااتدتااارةدشباااردعتاااادأندت  اااا، د ت كا ااا دو نفواااذدىاااذهداومواااااا.دىاااذهداوموااااااد ااا دلااامل ادأند
ت ريداو وانُتداوايتدحتماهداونغااد حتاا،يبدتنوهاا،د  ا دلامل ادأندتوجارداوباٌتداشج ماتوااداوايتدت تا د

 داووااااائ داضتر  ااااداونغااااد ت ااااب دتنفواااذداو اااوانُت،د تشااا فدتنااا داو نفواااذ،د  ااا دلااامل ادأ  اااالدأندت بااا
اونغاااااداور بوااااادق  باااااد اااا د ماااا رمنوهاد داياااااوهادبااااملندتشاااا فدتناااا دلاااا  ندترنومهاااااداظتناااااابادصتراااا د

د ترنمهادبس   ادعر  اد جذابا.
  اا دلااملندىااذهداومواااااداقااًتاحداوواااائ داظتناااابادزتاارادداظترياااُتدصتمواا داظتااواددإتاارادالد

بنغاادت بواادد- اادتاراداونغااتداذجنبوااد-اد اصتا راوغو الدانومال،د وثدت دعدرتو داظتوادد داظتريا
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دانوماد، وجردبذوكداوبوئاداو  واداظتصئماداويتدتنشطد،وهاداونغا،د تمًتدد،وهادتا،و هاد أو ها.
اونغو اااااداظتوعااارةدتنااا دنسااااااداومااااعاداو و وااااا،د هاااريدازلاااايةدإىلدأند وااااابداوموااااااد
وفو ا د داظت اسن ات،دإتدك ا تداو مامواتدإىلدا  وابداو خسوطداونغاوعد د اوئها،دقاردأد ااد

 ؾتااااردأ  ااااالد«داونغااااا،داونمااااانوات،دتنااااو داونمااااان،داذوماااانوادوتنااااأداونغااااا،د، اااا»ونمماااام داوواعاااارد
د«.،داعتاتمداصتّواه،داعتاتمداونّ اه،داعتاتمداحملموه..اخلاعتاتمداطتنوع»

 اتدكمااااادأندتاااار داتفااااااداجملااااا  داونغو ااااااد اظت اماااااتداونغو ااااادتناااا دتوعواااارداظت اااااسن
اظتو ااااوتادشااااا رماعتاد داواااار هداور بوااااادجراااا داااااا رماهداشاااااأداذجناااا دأقاااا بدإىلداوفهااااأد اااا د

داا رماهداظت ناةدأ داو نفا دون نفز وند اطتواواد اومومادونمونماد  َتىا.
  ااافدإىلدتوااكدأندت  ااَتداظت اماااتداونغو اااد د  اا داظت ااابصتدباور بواااد تاار داختاااتد

 اسنحدقبا دأند شاو دتنا دأوماناداوناا دأدسدإىلد جاودد شاكناددت ناتداوواائ داوفراوادزلاتاداظت
 داقااااًتاحد  ااااابصتدذشتاااااءدا شتد اظتماااا  رثاتداذجنبوااااادأ داظت ااااسن اتداورنموااااادأ داذدبواااااد
 اون ر ااادبرااردأندتكااوندقااردلاااتتدىااذهداوكنماااتداذجنبوااادتناا داذومااناد،نااأد ن فااتدإووهااا،د  اااد

د  رردةد  َتد وعرةدأ دشدتفهدباوغ ةد،  رثداوبنبنا.د  ًتحد  د  ابصتدتكوندأعوانالد
 ؽتاااااد ز اااارداظتشاااااكنادتر واااارالد وااااابداو نماااااو دبااااُتداظت اماااااتداونغو ااااااد اصتهاااااتداظترنوااااااد
باو ر  اا د د وااابدختسااوطدوغااوعد د ااوءداوااااادوغو اااد ا اا ادتناا داون ااوداوااذعدنصععااود د

َتاتداورنمواااداظتراواا ةد،هااادىااودتاداو اا ايداواار هداظت  ر اااداضت   ااادتناا د كانااادوغ هاااد دإطااايداو غاا
اومواااااهد داو خساااوطداونغاااوعد د، نمااااد  اااريدتااا داونجنااااداورنواااادونغااااداوف نماااواداو ابراااادجملنااااد
اوااو ياء،د تاا داونجناااداورنوااادونغاااداوف نمااوادتكونااتداصتمرواااداوف نمااوادو وعواارداظت ااسن ات،د صتناااد

اداونغاااداوف نمااواداضتر  اااد اظتراواا ة.د كاا دىااذهددياااااداظت ااسن اتداو  نواااداوف نمااوا،د   كاازددياااا
برمنهاااداوماانساداورنواااد دق ااواداظت ااسن ات،د ت لاارداظت امااتدترااٌتدب  ااا اداونغاااد  د  اار  هاد

داور وادبغواداختاتداو  اياتداظتناابا.
  ا داظتصعايبدتناا داو ارورداو او هدأندذتاااد ا دت اتد نار اتدت اارتد،اصهدن امدقاا ند
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 ،إشدأند واااابدصتااااندظت ابراااادتنفواااذداو وواااواتداو ااااديةدتنهااااد رااارد شاااكنادظتراصتاااادق اااا اداو ر  ااا
او ووواتدبُتد  دت د آ، د تر دتنفوذدىذهداو وواوات،دتواكدذندأ  ال،د ىذاد ادأدسدإىلدتك ايد

أو ابداو  ايد داجمل م داور  دشد ووونداظتمملواداونغو ادعجمهاداضت ايع،د   جااىنوندأنداونغااد
ونهو ااداو  ا،وااد  اا نادظتماَتةداواذاتداضت ااي ا،د أنداو فا  طد داونغااداور بواادىاودداذ دىهداضتا نا

د(ٕٗ)دتف  طد داعتو اد كم دعتوك ددتااكداجمل م د  عرتو.
 قردانركادىذاداو جاى د  دورند  دبورىأداو ا ايداومواااهدتنا داو  اويد داوب اثد

أنداوب ااثداورنمااهدىااوداوماابو دإىلداورنمااهدباونغاااداور بواااد  اارمد ااادمت اا دوااود اا ددتو اا ،د اا د
داو  ر د اشيت اء.

 معّوقات تربوية -ثالثاً 
  اا داظتشااكصتداواايتد اا سد ناى ااوداو ر  اا دأ ااادت اامدعجاا دت اا ةد دط  اا داااا رماعتأد
اونغاااداور بواااد داو رنااوأداصتااا رهداواان  د داوك اا د اظت اجاا د اواان  د دتااو، داذااااتذةداذكفواااءد

ادي  دتناااا داو ااااري اداااااا،د اواااان  د داوًترتااااادإىلداور بوااااا،د اااااوءدط ائاااا داظتاااا ىنُتدباور بواااااد او اااا
او ري ا،د او  ويد د  وفواداظتناىج...اخل.د ىذاد ادد، داأدإىلدااا رماهداونغااداذجنبوااد كااند
اور بوااااد  جااااىنُتدأنداو رناااوأدبنغااااد اااَتداونغااااداذ د  راااايةد اظتفااااىوأد اذاااااداوًتبو ااااد اونفماااواد

واااكدأندرتوااا داظتنعمااااتداور ووااااد اظتهنواااادت كاااردأنداو رناااوأدباونغااااداذ دىاااود ااا دأك ااا د اوفك  اااا،دت
اوس ائااا دؾتاعاااالدون ااا داظتراااايفد اطتاااقات،د،اواااذ  دنااااوواداصتاااوائزداورنمواااادش،ًتاتااااهتأد إؾتاااا اهتأدكد

واد واا.د(ٕ٘) فكاا  اد  ب  ااوادإشدبنغاا هأداذ ،دباا دإ ااأدت بااواد ت ت تااوادتناا دىااذهداونغاااد نااذد شدهتااأ
ذتااادعاجااادإىلدإثباااتدأقتواااداونغاااداذ د دازباارا د اش،ااًتا ،د أقتو هاااد ددت اا داظترااايفد اااا ورااا،د

جا راااد» قااردأثب ااتداوب ااوثداورنمواااد او جااايبداواايتدأج  ااتد دبراابدجا راااتداوااوط داوراا  د

                                                 
ؼتاااط داو رنااوأد اواا رنأدبنغاااد ااَتداونغاااداذ ،دناار ةدتر  اا داو رنااوأد او نموااادد-ر ااوبدأزتاارداوشاا احاواارك ويد (ٕٗ)

د.٘ٔ دٕٓٔٓأك وب دد-اصتزائ د-اوبش  ا
د.ٔٔاظت ج داوماب د (ٕ٘)
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واداوسااصبداوااذ  ددياااوادبنغاا هأداذ دكااانأند«دب ااوناد اوَت ااو ،دجا راااداوكو اات،دجا رااادواافاق
قااااردتفوقااااوادتناااا دأقاااا ا أدؽتاااا ددياااااوادباونغاااااداذجنبوااااادبراااابداظت اااا يات،دإتدكشاااافتداش، باااااياتد

داو   ونوادتفواداوراياُتدباونغاداذ دتن داوراياُتدباونغاداذجنبوا.
 و ردجن تدأ نا داصتا رااتداور بواادإىلدات ماادداونغااداذجنبوااد داو رناوأد داوكنوااتد

 اا دأنداوراياااُتد ماا وتبوند  فهمااوند   م نااوندبنغاا هأداذ دأك اا دؽتااادداورنمواااد اوسبواااد اعتنراااوا،
،فااااااهدجا راااااااداوراااااا بداوسبواااااااد داصتماىَت اااااااد ماااااا وتبوند   م نااااااوند  فهمااااااوندباونغاااااااداذجنبوااااااا،د

ألااايداوسنبااادإىلداذااابابداواايتدجرناا هأد صقااوندوااروباد دترنااأداورنااو داوسبوااادباونغاااد د(ٕٙ)اونوبوااا
د  اذجنبوادتن داون وداو ا

دٝٚ.ٕٓاحملا  ددد
دٝٚٙتر دإت انداونغاددد
دٝٛ.ٜٕتر داو ريةدتن داوفهأددد
دٝٚ.ٕٗتر داو ريةدتن داو ربَتداصتّورد داش   انددد

دكمادألاي ادإىلداذابابداويتدجرن هأد ف نونداو رنأدباونغاداور بوادتن داون وداو ا  
دٜٝ.ٚ٘وغ ناداو و واددد
دٜٝ.ٙ٘اهوواداشا ورابددد
دٝٔ.ٕٗاوك ابادداهووادد
دٝٓ٘.ٓ٘اهوواداظتناقشاددد
دٝ٘.ٜٖاهوواداو  اءةددد
دٝٔ.ٕٗاهوواداشا ما ددد

د تنر ادائ داوسنبادت داوفوائرداويتدكتنوهاداوسنباد  دترنمهأداوس دباور بوادألاي ادإىل 
                                                 

آياءد   ًتعااتدو اري اداوسا دد-اوارك ويد واو ماهد-اوارك ويدعماُتدعواريد-اورك ويد،نو دآهدلااك (ٕٙ)
د.ٜٕ دٜٜٗٔ«دد ممق»كانونداذ هددد-اورردداو ا  د-غتناداو ر   د-باور بوا
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دٜٝ.ٚٗتفات داوساو د  دغت مرود -
 ٝٚٚ.ٖيبطداصتا رادباجمل م د -

 ٝٛ.ٕٗاهووادووطداذائناد داظتناقشاد -

 ٜٝ.ٚٗاو ربَتداوشفوعداورقو د -

 ٝٛ.ٗٗاو ريةدتن دك اباداظت اشتد اوب وثد -

دأ اداذابابداويتدجرنتدبربدطنبادجا راداور بداوسبواد ف  داو رنأدباونغاداذجنبواد،كانت 
دٖٝ.٘ٗك  ةداظت سن اتد -
 ٝٓ.ٖٗان سا داو نادبونناد بُتديك داضت ايةد -

 ٝٗ.ٛ٘اورنأدشد ط دوود شدوغاد -

 ٝٓ.ٛٗتفاادتن داظت سنحداوس د داووط داور  دتر داش -

 ٕٝ.ٙ٘اونغاداذجنبوادأقريدتن داا ورابداظت سنحد -

تشًت دكنواتداورناو داو سبو وااد)اوسا د اورناو داو ا وا،داو اوروا،دطا ددجا رادترن  د
بااوهد،وهاااداج وااا دا   اااندق كااذوكدكنواااداورنااو دازداي ااادتناا داظت  اار ُتدونرياااااداذااانان،داعتنراااا(د

باونغادازؾتنوز ادإىلدجان د اوادداو خ ا دد ندأندتشاًت دتواكد داونغااداور بواا.د أندوغااداو اري اد
 اورياااد دىذهداوكنواتدىهداونغادازؾتنوز ا،دإشدأندكنواتدجا راادتارندت ا يدتنا دطصااادديااااد

 اورنااو داو ااا وادداونغاااداور بواااادبوواافهاد  سنباااالدجا روااالدومااانادديااااواد اعااارةد ااادتااارادكنواااتداوسااا 
د،وها.د او ورواد ط داذاناندعوثدشدت  ي

ااااا باناد  تاااتدتنااا دتوناااادتشاااوائواد ااا داظتريااااُتد اورايااااُتد دد  أ هااا تدن اااائجدحتنوااا
د(ٕٚ)دأن دٕٔٓٓ/ٕٓٓٓجا رادترند داورا داوريااهد

ٝدشد٘.٘ٗٝد اااا داوسنباااااد واجهااااوندوااااروباتدتناااارداو ااااري ادباونغااااادازؾتنوز اااااد ٘.ٗ٘ -
                                                 

ناار ةدد-جا رااادتاارند  اااشلدد-تر  اا داو رنااوأداورااا د داصتمهوي اااداوومنواااد-اواارك ويدػتمااردأزتااردتنااهدثاباات(ٕٚ)
د.ٕٓٔٓأك وب ددٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-اجملناداذتن دونغاداور بواد-تر   داو رنوأداورا د او نمواداوبش  ا
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ٝد ااااااا داوسنبااااااااد واجهاااااااوندواااااااروباتدٙ.ٕٛ دعاااااااُتد ااااااا سداظتريااااااااوندأند واجهو اااااااا،د
د نهأدشد واجهوندأعدوروبا.ٝدٜ.ٕٗ 

ٝد  داوسنباد   بوند دترنأدبربداظتماقاتداورياااوادباونغااداور بواا،د دعاُتدأند٘.ٗ٘ -
 ٝد نهأدشد   بوند دتوك.٘.٘ٗ

اتدباونغااادماااقنداوسنبااادأقااريدتناا داااا ورابداظتٝد اا دأت اااءدىوئاااداو ااري اد اا  ندأٚ٘ -
 ٝد نهأدشد   ندتوك.ٖٗاور بواد دعُتدأند

ٝد اااا دأت اااااءدىوئاااااداو ااااري اد اااا  ندأنداونغاااااداور بواااااد اااااونادتفكااااَتد دعااااُتدأندٗ.ٔٚ -
 ٝد نهأدشد   ندتوك.ٖ.ٗٔ

ٝد اا دأت ااااءدىوئاااداو اااري اد اا  ندأنداز كانااااتد  ااوا، ةدعاوواااالدو ر  اا داو رناااوأدٙ.ٕٛ -
 ٝدشد   ندتوك.ٜ.ٕٗاعتنراهد داوكنواد دعُتدأند

ٝد  دأت اءدىوئاداو ري اد   ندأندىنا دواروباتدإداي اادعاوواالدتراوادتر  ا دٔٚ.ٓ٘ -
 ٝد َتد  ملكر  د  دتوك.ٜ.ٕٗاو رنوأداعتنراهدباوكنواد دعُتدأند

 اا دأت ااااءدىوئااااداو اااري اد ااا  ندتااار دتاااوا، داظترااااجأداورنمواااادباوكنوااااد دعاااُتدٝدٚ.٘ٛ -
 ٝد نهأد   ند َتدتوك.ٖ.ٗٔ  سد

دردتوو داوباع وندبرردحتنو دن ائجداشا بانادإىلداشا ن اجاتداو اووا  و 
  اااو د رعاااأدأت ااااءدىوئااااداو اااري ادبكنوااااداعتنرااااادبعو ااااءداحملا ااا ةداوشااافو ادباونغااااد -ٔ

داور بوا.دأ اداحملا  ةداظتك وباد،  ر دباونغادازؾتنوز ا.
وباااااادباونغاااااادتااااا أدتمنواااااادت اااااوميداوسنبااااااد ااااا د،اااااصهداش، بااااااياتد اش   انااااااتداظتك  -ٕ

 ازؾتنوز ا.

تااار دااااا ورابداورر ااارد ااا داوسنباااادوناااري  داوااايتدت ااار دبازؾتنوز ااااد ااا دقبااا دبرااابد -ٖ
أت اااااااءداعتوئاااااااداو ري مااااااوادؽتاااااااد اااااار، دفرعمهااااااأدإىلدتاااااار داظتوا بااااااادتناااااا دع ااااااويد

 احملا  ات.
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 تر دإت اندبربدأت اءدىوئاداو ري ادونغادازؾتنوز ا. -ٗ

وواااو داظترنو اااتداظتسنوبااااد لااا عهادتاار دقاااريةدبراابدأت ااااءدىوئاااداو اااري ادتناا دت -٘
 ونسنبادل عالد ناابال.

 اورنموادتن دؿتودجور.تر دتوا، داظتخ قاتداضتر  ادشا ورابداظترنو اتد -ٙ

تاار ديباااطداو رناااوأدباااوواق داورمناااهد اظتشاااكصتداوااايتدتر ااويد هنااااداعتنراااااد اظتماياااااد -ٚ
 اووو واد داجمل م داوومٍت.

ننااادنصعااايبدأنداو ااانونداظتااانعأدون رنااوأداوراااا دقااردنااا د د إتادان  ننااادإىلداظتغاا بداورااا  د،ع
د باج وداويتدت أداذىرافد اوغا اتد اظتبادئدتن د ا  يةد واوانادتساو  داو اري ادباونغااداور بوااد
 دؼت نااامد وااااد  داو كاااو  ،د إند  ااا دتواااكد دباااابداذىااارافد اظتباااادئدجرناااود نماااوالد دباااابد

دازج اءاتد او نفوذ.
اوبابدتن د  ا اتوودونغااتداذجنبوااد داو اري اداصتاا رهداظتغا  ،د ذتااد وريدقانوند، حد

باا ا جدثااصثد أيبرااُتد رياااادتنوااادعاا ةد،اواااد داظتغاا بدوااواد دب اغتهاااددي  د  تبسااادب اارىويد
ا.د إندذتااد، قاالدباُتدأاا اتد رناأداورناو دبكا دوغااد ااد ائبا كاناداور بوا،د ذتادكم د هاٍتد زتا اادوغود

 را، دت دب اءداوف نمواد داو رنوأداصتا رهدكمصلد  باءلد عبالد داو اعااد ى  باالد ا د   نهاد أا اتد
بااذهداصتهاارداوواجاا دأ دتجاازالدتاا دتوااكدشدعبااالدونف نمااوادأ د َتىاااد اا داونغاااتداذجنبوااا،د ىااذاد
اونو د  داذااتذةدلائ د دك داوبش د وواد   ويالدتن داظتغ بد اوشماهداز،   ه،د وكناودك اَتد

اصتماتاداوف انكفونوا.د إند، رانداعتو اد اعترفد  ادكت دإووود  دكما دتري ماهدىاهداذاابابدد 
اونفمااواداو ائمااااد ياءد  ا  ااااداور بواااادتناارد،  ااا د ااا داوناااا د تنااا ديأاااهأد،  ااا د ااا دأت ااااءداعتوئااااد

د.(ٕٛ)او رنومواد داصتا راتداظتغ بوا
ونغو ااااد ترز ااازداشن مااااءدوااارسدطصباااود  اااٍتدتااا داوبوااااندأندونماااري دد يالدكباااَتالد داو وتواااادا

                                                 
نااار ةداصتزائااا  دتر  ااا داو رناااوأداوراااا د او نمواااادد-اور بوااااد داو رناااوأداوراااا داظتغااا  د-ناااوعاوااارك ويدأزتااارداور(ٕٛ)

د.٘ٔ دٕٓٔٓأك وب دد-اجملناداذتن دونغاداور بواد-اوبش  ا
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بنغاا هأداذ د عاا هأدتناا داو ممااكداااا،د إتادكنااادؾتاارداظتوقاامداحملا ااردذت اااءداعتوئاااداو ري مااواد د
اصتا راااتداظتغ بوااادهاااهداونغاااداور بواااد ات مااادىأداوف نمااواد داو ااري اد،عننااادؾتاارد دديااااادأج  ااتد

سا داا رااداوكو اتدعاوهد و او دتر  ا داو رناوأدشا سص دآياءداوساصبد اهاىااهتأد دكنوااداو
داوس د اد نه 

(دطاوبااالدقباا دٔٛ(دطاوبااالد داظت عنااادقباا داوسبوااا،د )ٖٗطاوبااالد)دٕٛٚطب ااتداشااا بانادتناا د -
 رعااااأداوسنباااااد(دطاوبااااالد داظت عناااااداوماااا    ا،د كانااااتدن وجاااااداو سبواااا دأندٖٙٔاوماااا    ا،د )

ٝد، اااااطد ف ااااانوندٕٖازؾتنوز ااااااد  ابااااا ددٝد ف ااااانوندأند كاااااونداو رناااااوأداوسااااا دباونغااااااٛٙ
 تاازداددنماابادتف ااو داور بواااد د  عناااداورياااااد ااادقباا داوسبوااادعوااثد واانتدإىلد،داور بوااا
دٝ.٘ٚٝد  ادقب داوم    ادعوثد ونتدإىلد٘.ٜٙ
دٝد، نواداور بوا.ٖٕٝد  داوسنبادازجابادباونغادازؾتنوز اد  اب دٓٚ ،  د

واااااداا راااااداوكو اااات،دعوااااثد جااااردأنداوسنبااااادذتااااادتااااز فدتاااا داو خ اااا د داونغاااااداور ب -
، كتااالد ددٛٛاظتماجنُتد دخت اا داونغاااداور بوااادأ،ااذد داو نااق دتا ااالدبرااردتااا ،د،ماا د

  وااااا د داوراااااا ددٜٙ/ٜ٘، كتاااااالد داوراااااا داورياااااااهددٕٖإىلددٔٛ/ٓٛاوراااااا داورياااااااهد
(ٜٕ)د، كتال.دٕٚإىلددٖٕٓٓ/ٕٕٓٓاوريااهد

 

اور بوااادوارسدنفاا د اا دأبناااءداذ ااا،د تااز فدتاا دد إتادكااندذتااادتااز فدتاا داو خ اا دباونغااا
ورسدنف دآ، ،دأديكنادعجأداظتشكناداوًتبو ااداوايتدترانوهااد«داور بواداوف و ا»او ري ادباونغاداذ د

 مااَتةداو ر  اا د داوااوط داوراا  ،دتوااكدذندؾتاااحداورمنواااداو رنومواااداو رنمواااد  وقاامدتناا د جااودد
 هأداذ دبكااا دااااهوواد  مااا ،د  جاااودددايااااُتدوااار هأد ريااااُتدأكفوااااءدقاااادي  دتنااا داو رناااوأدبنغااا

اورا،رواااد اضتمااااادوسقباااهدتناا داواا رنأدبكااّ دجر اااد عوو اااد نشااا ،دإ ااا،ادإىلدتااو، داظتماا نز اتد
اظتاد ااااد ااا دت انااااد   ااااديدترناااأد  نوتااااد   راااردة،د رمااا داظتريااااوندتنااا دإ نااااءداوبوئااااداو رنوموااااد

                                                 
ناار ةدتر  اا داو رنااوأد او نموااادد-ؼتاااط داو رنااوأد اواا رنأدبنغاااد ااَتداونغاااداذ د-اواارك ويد ر ااوبدأزتاارداوشاا اح(ٜٕ)

د .  ج داابد-اوبش  ا
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داو رنمواداا.
تداوًتبو اااد شااكناداونغاااد داضتااااوب،د ت جناا د شااكناد نتكاا دأند ن ااوعدحتااتداظتشااكص

داونغاد داضتااوبد،وماد نه 
د شكصتدت رن دببنواداوكنما  -ٔ
 وابدتص اتداوشك د  دعدإىلدوباد د رٌتداوكنماد،كنمااداو اريد اَتد شاكوواد -دأ

ُي.د-او  ْريُدد-عتادترةد ران داو َّْريُد  او َّرَّ

دْ ة،داورَّْ ة،داوُرْ ُة،داورَّ َُّة. كنماداور ةد َتد شكووادعتادترةد ران داور د
 وبادآ، دلت  د داظترٌتدبمب د  وفاداوكنما  -دب

د َتد شكووادعتاد رنوان د َّن ك دااأ،د َّنَّك د،ر «د نك»كنماد
د   د َّْ  دااأد وووه،د َّْ  دااأداا فها ،د  ْ  دع فدج 

دأعم د َتد شكووا دأعمَّ َّ د،ر د اة،دأعمَُّ  دااأدتف و .
دتنأ دااأ،دتَّن أَّ د،ر دغت د،دتنَّأ د،ر د ز ر.تنأد َتد شكووا د

وبادآ، د نش هدأنداوكنمادنتك دأندت  أدتن د جهُتدؼت نفُتدإتادكانتدأعا فداااب ادد-ج
أندتكااوندأعاا فداوماااب اد اا دأواا داوكنماااد  اا دكنماااد) تاار(،د، اا فداوااوا ددأ عتماااعتاااد

د َّر ااُر،د قاار  كااوندعاا فدتساامددقاارد كااوند اا دأواا داوكنمااادؿتااود َّتَّاارَّدأعداوفراا د َّتَّاارَّ
د ررل. دأعداوفر دتَّرَّ +دتَّرَّ دؿتو د َّتَّرَّ=د َّ

د«. مَتد نف  »    دتوكد) ىأ(د  ريد) ىأ(،د َُّىأ= دع فدتسم+دىأد
وبادآ، د نش هدات اهدأع فدشع اداوكنمادااد) وواع داوكنماادىاهد امائ داو ،ا دأ دد-د

وا داوكنماا،دأ دأند،د قاردتكاوندأعا فداوصع ااد ا دأ(اون  دأ داصت داظت   دباوكنما
دتكوند   نادباوكنماد وومتد نها 

دبُْكٌأدرت دأبكأدبكأد    دتوك دد
د«.ع فدج +د مَتد    »ب ُكْأ=دباد+كأدددد



 61 

د«ااأ+د مَتد    »قتَّلُهْأدىَّأل+ُىأددقتهأددد
دقتَّْهَّأَّد،ر ديباته.ددد
 شااكصتدت رناا دب جاىاا داوفاا  ادبااُتداعتماازات،دتوااكدأندبراابداون ااو دت ماااى د -ٕ

 اأداعتمزةدؿتود)ان(دبرشلد  د)أنَّ(دأ د)إنَّ(. ديد

د قردحت وعداون و دتن دأ،ساءد دياأداعتمزةد، خ نطدقتزةداووو دامزةداو س .
 شكصتدت رن دب جاى داوف ادبُتدع فداوواءد اذومداويتدتنا دواويةداووااء،د،اَتدد -ٖ

)أىب(دد(د ا فداصتا د)تنا (د )أ (دبااع فداووااءدد ندن س اُتد،وخا نطداشااأد)تناه
 باو  س(.د) او  ع

 شكصتدت رن دب جاى داوف ادبُتداعتااءد او ااءداظت بوطااد،و ارثدا،ا ص د داظتراٌتد -ٗ
د(ٖٓ)د.بُتد) نود  نا(د )تاقبود تاقبا(

                                                 
غتنااداضتوااةداوفك  اادد-«ازنًتنات»ػت كاتداوب ثد داون و داور بواد وف اتداوشابكادد-   انداوبواب(ٖٓ)

د.ٜٗ دٜٕٓٓ  ايةداو  ا،اداوموي ادد-اورردداو ا 
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،ناااداظتشااكصتداواايتدترانوهاااد مااَتةداو ر  اا دتناا دبرااردأندتر ،ناااداوواقاا داونغااوعداوراا  ،د ت د
او اارورداو ااو ه،دأ كننااادأندن اا دت ااويالد  ًتعااالدطتسااادت جااا  داوواقاا ،د تماااتردتناا داشيت اااءدبااود
بغواااادحت وااا داذىااارافداظت ااااو ادشت ماااادداونغاااااداور بوااااد ااااَت يهتاد داورمنوااااداو رنوموااااداو رنموااااا.د

ادوغو اادتنا داو ارور  داو او هد اواوطٍتد ختساوطدوغاوعد تش م داطتساداظت ًتعاادتنا د  ا داوااا
 د ااااااوئها،د إواااااارايداو اااااا ايداوموااااااااهداظتنااااااز ،د إتاااااارادداظترياااااااُتد تااااااملىونهأ،د إتاااااارادداوفنوااااااُتد
اظتماتر  ،د تو،َتد م نز اتداو ر   د ا دك ا دتنموااد ر بااد  رااجأد  خ  ااد تا اا،د ،سااد

 نامداو خ  اات،د تشاجو داوب اوثد ر مرةدوو  داظت سن ات،د ت رتادذ هاتداوك  د دؼت
اوًتبو ااا،د   ااادةداشى مااا دباونغاااتداذجنبوااادإىلدجاناا داورنموااادباور بوااا،د تسااو  د ماا م دونمناااىجد

،د ترز ااازداواااوتهداونغاااوعد اشن مااااء.د ،ومااااد ناااهد،كااا ةد اااوجزةدتااا د«اور بوااااداوف اااو ا»اونغااااداذ د
د كوناتدىذهداطتساداظت ًتعا.

 يدين القومي والوطني وتخطيط لغوي في ضوئهاوضع سياسة لغوية على الصع -1
اواااذاتواتداو  ا،واااادونشاااروب،د ترمااا دتنااا دظتاااادكاناااتداوروظتااااد دجانبهااااداظتعناااأدتااا   داػتااااءد

،نخنادان مائها،د اا برادد، ووواهتا،د اا صبدت اوهدأبنائهاا،دبااتد ا داو ا  يةدفكااند  ا د
داونغاداو و وا.داوااادوغو ادون فا دتن دتنكداوذاتواداو  ا،واد ػتويىا

ت اا داواااااتدوغو ااادون فااا دتناا دوغاهتاااداو و وااا،د،عننااادنصعاايبد إتادكانااتداذ ااأداضتواااد
 وابدىذهداومواااداونغو ادتن داو رورداور  ،د طاظتادلكاداوباع وند دلا  ندوغ نااداور بوااد ا د

دىذاداوغوابدتن داو رور  داو و هد اووطٍت.
هادتنواناالدوافاو او هدإىلدإتاصءدلاملنداونغااداور بواادبود هترفداوموااااداونغو اادتنا داونساااد

ونهو اااد اشن ماااء،د   و ااالدأاااااوالدووعاارةداذ ااا،د ع اانالدوااذاك هتاد هااايبدأبنائهاااد ا ااوالد عا اا الد
  ماا  بصل،د إنداضتفااا دتنوهاااد اجاا دبات بايىااادأداةد اا  ي ادون  اار د اشيت اااءد او نمواااداظتماا را اد
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اورنااأد او  اناااد)او كنوووجوااا(د دغت ماا داظتر ،ااا،دإ ااا،ادإىلداشت باااياتدد  واكبااادي حداور اا ،دت اا 
إنداونغاااداور بوااادىااهدوغاااداو اا آنداوكاا ميداوااذعدناازهدبااوداواا  حداذ ااُتدتناا دقناا داذ،اا سد اا دعوااثد

دآ ادونبوتو،د تمل ورالدورتوتو،د دا ويالدذ  و.داوك ميداو اوهداور  د
ورديئاواداصتمهوي ااداور بوااداوماوي اد دغتنااداوشار د و ردجاءد داوكنماداوايتدأو اىااداوما

تناار ادت اارمداونغاااد»اواارك ويدبشااايداذاااردواارسدأدائااوداوومااُتداورااا وي ادووش اااددااا وي ادجر اارةد
اور بواااد ااا داوماااه دأند  اارمدأعدايتباااا دآ،ااا دونااادااااواءدباونمااابادونااوط ،د باونمااابادون و واااا،دأ د

د.(ٖٔ)«باونمبادونر  ،د ىذهداذ ويدت تبطدباونغا
 داورمنواداو رنومواداو رنموادإىلدترنوأد اوادداظتر ،اادكا،اادباونغااداو و وااد ت  هداومواااداونغو اد

،د تمل ُتد م نز اتدىاذاداو رناوأدإندذبنائهااد إندوننااط ُتدبغَتىااد«اونغاداذ د ىهداور بواداوف و ا»
اونغااداو و وااد  سنباالدأااااوالد  داونغاتداذ، س،د إند ددا، داووط داور  دأ د د،ايجو،د جرا د

وصو  اااادباصتا رااات،دكمااادت  ااهداومواااااداونغو اااد داو رنااوأدإىلدحتر اارد وقاا داونغاااتداذجنبواااد د
نمااداونعاا داو رنوماه،د حتر ارد وقا داظتاراي داطتاوااد اصتا رااتداطتاوااد اظتاراي داذجنبوااد ،ا   د

د(ٕٖ)اصتا راتداذجنبواد ددا، داووط داور  .
او خسااوطداونغااوعداوااوطٍتداوااذعد و اا د د ااوءداومواااااداونغو اااداو و واااد،ونبغااهدوااودأنددأ ااا

 كوندلا صلدشدجزئوال،د،هود دغتاهداو رنوأدتنا دؼت نامد  اعناو،د تنا دنسااادازتاص د  ااائنو،د
د تن دنساادازدايةد أجهزهتا،د تن دنسااداشحتاداتد اون اباتد اصتمرواتداظتخ نفا...اخل.

 درتوااا ددواااودطداونغاااوعدشدلت ااا داوغااا ةداظتنشاااودد ناااودإشدإتادكااااندذتاااادااااَتد  اااوا  او خساااو
د ناعهداضتواةداورنمواد اذدبواد اووو واد  درتو دغتاشتدؽتايا هادترنومالد إتص الد إداية..اخل.

 شد     داو خسوطداونغوعدتن داصتهودداو شتواداوايتدت اسن داااداصتهااتداظترنوااد داور وااد
نساااداواوطٍت،د إفتااد شام دأ  االداصتهاودداوايتدت او داااداصتمروااتداذىنوااد رتروااتداجمل ما دتن داو

                                                 
د.ٕٚٓٓد« وووو»دتو ددٚٔاوكنماداش،  اعواد دغتناداوشر داومويعدب اي سدد-او ئوادبشايداذار(ٖٔ)
د.ٓٛٔ دٕٓٔٓد ش دد-  ايةداو  ا،اداوموي اد-اونغاداور بواد اقرالد ايت اءد-اوموراورك ويدػتموددأزترد(ٕٖ)
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اظتر ،د تنر ادت كا  دجهودداصتانبُتداو شتهد اظتر دت    داوفائرةد ا داونهاوةدباونغااد اشيت ااءد
داا.

فاااد تري مااهاد د  ماا نز داو خسااوطداونغااوعد داو رنااوأداورماا داصتاااددو ر  اا داو رنااوأد اورنااو داظتخ ن
  اعاا داو رنااوأداظتخ نفاااد داو رنااوأد ااادقباا داصتااا رهد  داو رنااوأداصتااا ره،د قااردأثب ااتداو جااايبداورنموااادأند

دترنوأداورنو دباونغاداو و وادأك  د،ائرةد اا ورابالد  دترنومهادبنغادأ، س.
 إصدار القرار السياسي الملزم -2

داندذتادق ايداوااهد نز دزنفاتىا.دإتادكو د كوندذتاد،ائرةد  د   داوااادوغو ادإش
 و اارديأ ناااد اا دقبااُ دأنداااوي ادأوااريتداو اا ايداوموااااهداو ا ااهدإىلدات مااادداونغاااداور بواااد د

 ااا داو ااا نددٜٜٔٔ ناااذدتاااا د»رتواا دغتااااشتداضتوااااةد  نهااااداجملااااهداو رنوماااهد ناااذدقااا ندكا ااا دت   باااالد
و ه،د   ا بداظت ا ،دإتدإنداظت خا جُتد د،د  رتدىذهداو ج بااد  موازةدتنا داو ارورداو ا«اظتا ه

اصتا رااااتداوماااوي اد  دؼت نااامداو خ  ااااتد شااااوماداوسبوااااد باااز ندأقااا ا أداواااذ  دديااااوادباونغااااد
اذجنبوا،د ىادىأدأ شءد   نر ندأي، داظتناو داورنمواد اذكادنتواد داظتشا داذ   كوااد اذ يبواا،د

اذ ىلدبنغ هأداذ د  داو فواد او موازد دديااااهتأداورنواادد كدلت دتن وهأداورنأد داوريجاداصتا روا
د تمنهأداظتهٍت،د إفتادكانددا،رالدعتأدضتوا ةدتوكداو فوا.

 إتادأ،اااذناد  ااااشلدآ،ااا د ااا داوااار هداور بوااااداوااايتدأواااريتداو ااا ايداومواااااهداواااص  دون ر  ااا د
(دٜ٘ٙٔود)تاااا د واااوك داوماااوداند،عنناااادنصعااايبدأنداوماااوداندبراااردؿتاااودتشااا داااانُتد ااا دااااا  صو

أواااريداو ااا ايدب ر  ااا درتوااا د اااوادداظت عنااااداو انو اااا،د اااااتردتنااا دإوااارايدىاااذاداو ااا ايد إنفااااتهدأند
داورياااد داظت عناداو انو اد  داو رنوأداورا دكانتدباونغاداور بواد داائ داوبصدداور بوا.

اوايتدكاناتدتاري ددأ ادتر   داو رنوأداورا د،كاندأ  الد ناقحلد دأي قاداصتا راتداوماودانوا
 كددٜٔٛٔ ناىجهادباونغادازؾتنوز ا،دإشدأندجا راداطت طو دأوريتدقا ايالدب ر  ا د ناىجهاادتاا د
د ك دوودكبَتدأث ،دإتد نتداونغادازؾتنوز اد اونادو رنوأد رعأداظتناىجداورنمواداصتا روا.

د ماااايدواااريتدقااا اياتداواااااواد ااا دثاااويةدازن ااااتدكااااندعتاااادأثااا دتعاااوأد دٜٜٓٔ  دتاااا د
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تر   داو رنوأداورا ،د   دأب  دىذهداو  اياتداو وا د دإنشااءداصتا راات،د إوارايدقا ايداو ر  ا د
او ا اهدبااعوزا د  اماااتداو رنااوأداوراا داااا خرا داونغاااداور بواااد دتاري اداظتناااىجداصتا روااا،د تاا  د

 ناااب د اا اياتدتاارةدبملنفمااهأ،د قا ااتد دإطااايدىااذهداوإنفاااتدىااذاداو اا ايدذىاا داصتا راااتد  رب  نااود
اعتوئاااداورنوااادون ر  اا دون نمااو د اا داصتا راااتدزنفاااتدقاا ايداو ر  اا ،دغتماا داونغاااداور بواااد»شااا وراااد

د.«باطت طو ،داظت كزدازاص هدونًترتا،د عراتدونًترتاد او ر   د او ملوو د دتردد  داصتا رات
ادومواااااداو ر  اا د   ا دقسااايداو ر  ا د دط   ااودتنا داواا  أد اا د جاوددرتاتاااتد راي ا

 ا د نسن ااتدؼت نفاا،د،مانهأداظتشااف وند ا داطتاوةد دأ ا دغتهووااادتواقباودعما د انهأ،د  اانهأد
طوائاامد اا داظت جئااادشد اا  ندأنااودقااردعااانداووقااتدو سبواا داو ر  اا ،د آ،اا  نديا، ااادو سبو ااودأوااصلد

د(ٖٖ)دتن داظتم وسداصتا ره.

.دأ ااداظتنهجوااداوايتداتبراتد دازنفااتد كاندون  ايداوموااهداظتنز داوف  د د ماَتةداو ر  ا 
د(ٖٗ)د داصتا راتداومودانواد،ههدتن داون وداو ا  

دٕٜٜٔ/ٜٜٔٔاو ااااريجد داو سبواااا  دباااارءالدب ر  اااا داومااااناداصتا رواااااداذ ىلد دتااااا د -ٔ
ورودالدباو ر   دإىلداوماناداو انوااد داوراا داو اا د،اوماناداو او ااد داوراا داواذعد نواو،د

ظتنهااااجدووك ماااا داو ر  ااا د دأيباااا داااانواتدأ دستااااادأ داااااتد د ىكاااذادإىلدآ،اااا دا
د وءدطوهداظتنهجد داوكنواتداظتخ نفا.

اااا خرا داونغاااداور بواااداوف ااو اداظتوماا ةد داو ااري ادنمل ااالدتاا داونغاااداورا واااداورايجاااد -ٕ
 أ داوكص داضتولهداوغ   .

تداذجنبواااد دازب اااءدتناا داو  ااو داورنمواااد او ااو داو  ا ااوادتناا دألااكاعتاد داونغااا -ٖ
 ىذهداظت عناد  داو ر   .

                                                 
نر ةداوسا واداظتم ر  ةدد- راكدتن دط   د مَتةدتر   داو رنوأداورا د داوموداند-اورك ويدد، داهداوًتا (ٖٖ)

د.ٖ دٕٓٔٓأ نوهددٖٓ ٜٕد-بر ش دو ؤااءدرترواتدزتا اداونغاداور بواد داووط داور  
د.ٗاظت ج داوماب د (ٖٗ)
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تااااري ادأيباااا د ااااواددباونغاااااداذجنبوااااادصتمواااا داوسااااصبداصتااااا روُتدبغاااابداونعاااا دتاااا د -ٗ
خت  ااااهأ،د توااااكدو مكواااانهأد اااا داضت ااااوهدتناااا داظترنو اااااد اااا د عا اااااد داظت اجاااا د
اذجنبواااا،د تاااري ادأيبااا د اااوادد داونغااااداور بوااااد ااا دأجااا دهو ااارداو اااوا اتداورنموااااد

 سداوراياُت.اور بوادور

اوًتكوزد داظت عناداذ ىلدتن دتر   داورناو داوسبوروااد او سبو وااد ا داذ،اذدباضتماباند -٘
أنداورنااااو دازنمااااانواد تنااااو دا دابدتاتدأوااااوهديااااااخاد دك اااا داوااااًتاثداورنمااااهد
اوراااا  ،د أندأىااااا دىاااااذهداورناااااو دقاااااادي ندتنااااا دتر  ااااا د  اااااسن اهتادبملنفماااااهأدد ند

  ش ا.

 دنسااااااداصتا راااااتداومااااودانوا د قااااردأوز ااااتداعتوئاااااداورنوااااادتوعواااارداونغاااااداورنموااااادتناااا -ٙ
ون ر   دبعترادداظتراجأداظتوعرةدونم اسن اتداورنموااد دغتااشتداورناو داذااااواد
 او سبو واا،د اا د  اتاااةداو وا،اا دبااُتد ااادت ااريهداعتوئاااد اا داظت ااسن اتد  ااادىااودغتماا د

راااجأدمشنااتد  ااسن اتدتنوااود داظت اااديداور بوااا.د و ااردأؾتاازتداعتوئااادتااردالد اا داظت
تناااااو داوفوز ااااااءد اوكوموااااااءد او  ا اااااواتد تناااااو داذيةد اعتنراااااااد اوزياتااااااد اوسااااا د
اوبوس عد اضتااوب.د ات مارتداصتا رااتداوماودانواداظترجاأداوسا داظتوعارد دطبر اود

 اذ،َتةد  ريالدأاااوالدصتمو د  سن اتداورنو داوسبواد او  وا.

دلااا  دو ج باااداو ر  اا د د  اماااتداو رنااوأداورااا د د قا اتداعتوئاااداورنوااادون ر  اا دب  ااومي
،د الاا م داو  ااوميدتناا دمشااوهداو ر  اا د دتااري اداظتااواددٕٛٓٓ دٖٕٓٓ دٜٜٚٔاومااوداندتااا د

اورنموااادباونغاااداور بواااد د ناااىجداوكنواااتدباصتا راااد اظتشااكصتداواايتد ااادتاازاهدتواجااودتنفوااذداواااااد
 اااااسنحدأ د داوك اااااابدأ د داظتاااااري دأ د دن ااااا داو ر  ااااا د داظت امااااااد  كاااااانددتو ااااارهاد داظت

اظتك با..اخل،د او ملوومد اوًترتا،د اظتم و اتداورنموادبررداو ر   د تبواندأث هد داا ورابداوساصبد
دونرنو دباور بواد اظتم و اتداورنمواد  اينادفادكانتدتنوودقب داو ر   .
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د(ٖ٘)نتد دأنداو ر    دأ ادن ائجدت وميداو ر   د داصتا راتداومودانواد، رده
مشاااا دغتماااا داو خ  اااااتد داصتا راااااتداومااااودانوا،د اااا د جااااودداااااا  ناءاتد  ف قاااااد -ٔ

دأ نبهاد دغتاهداورنو داوسبواد او  وا.
 كد ررداظت سنحداورنمهد شك دت بادو ري اداظتوادداورنموادباونغاداور بوا. -ٕ

اا ورااأدعتاادباونغاادااترداا ورابداوسصبدونموادداورنموادباونغااداور بواادأك ا د ا دا -ٖ
 اذجنبوا.

 ايتفرتد،ووداظتم و اتداورنمواد كدتنخفبدبو. -ٗ

 ايتف د،وود م وسداوساو د اذا اتد رالدباونغاداور بوا. -٘

،مااحد داجملاااهداوواااا دون ااملوومد اوًترتاااداورنموااادإىلداونغاااداور بوااا،د ىااذاداوبااابدكاااند -ٙ
(دٜٖٜٔ/ٖٜٛٔ داوماوداند)  فصلدأ د كادد نذدإنشاءداوكنواتداورنموااداصتا روااد

أعدتناا د اارسدن اامدقااا ند اا داوز ااان،د ىااهداوفاااًتةداوماااب ادو اا ايدتسبواا داو ر  ااا د
  .ٜٜٓٔاو اديدتا د

كد اااا ددإىلدإطاواااااد،ااااًتاتداورياااااااتداورنوااااادونمو،اااار  دإىلداصتا راااااتداطتايجوااااا،دإتد -ٚ
الدع اا دىاا شءدتناا دديجاااهتأداورنواااد تاااد اد داوفااًتةدنفمااهاداواايتدكانااتد  اا يةدااااب 

 عتذهداوريااات.

 ىكاذادأثب اتد ماَتةداو ر  ا دإند دااوي ادتنا د ارسدقا ندكا ا دت   باال،د إند داوماوداند
 دازنفاتد او سبو ،د كاندون  ايداوموااهداظتناز داوف ا د د،صهدت ر  د  د مَتهتاد،ووداونجاحد

اد عفا هااادتناا دوغ هااادىااذاداونجاااح،د ىااذاد ااادتن هجااوداذ ااأداضتواااد اواار هداظتر اازةدبعنو هاااد أواااو ه
داووطنوادكاوواباند كوي اد اوفو نا ...اخل.

 إعداد المدرسين وتأهيلهم -3
و ااردتغااَتتداذد ايداظت اااو ادونمااري د دتاظتناااداظتراواا ،د،نااأد رااردد يهد    اا الدتناا دن اا د

                                                 
د.ٕٔاظت ج داوماب د (ٖ٘)
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رالداظتر ،اد اطتقةدإىلدطصبو،د إفتاادأوابحدإ اا،ادإىلدتواكد وجهاالد   لارالداج ماتواالد نفماوالد  شاج
د  رز الد باع الد  غنوالداوبوئاداو رنومواداو رنموادف اديداظتر ،ا.

  د اااوءدتواااكدأوااابحداظتاااري دقسااا داو عااا د داورمنوااااداوًتبو اااا،د إوواااود  جااا داوف ااا د د
إؾتاعهااد اوباال،دأ دإووااود  جا داوماب د دإ،فاقهاااد داذتاأداذ نا ،دإتد همااادتكا داظتنااىجد بنواااد

حت  دأ  ا هادإشدإتادكاند  و دب سبو هاد ري دكفاه،د نتكا دأند ا  أددتن دأاادتنمواد،ع ادش
دبربداو غ اتد داظتناىجدعىتدوودكدتك د بنوادتن دأاادتنمواد ا  ادإتادكاندكفوال.

 ذتاااااد صععاااااتدتناااا د اقاااا دإتاااارادداظترياااااُتدت م اااا د دأند اااار،صتداظتراىاااارد اوكنواااااتد
اد  رااااا َتد و ااااوتوا،دأعدأندأااااانوبداشن  اااااءداصتا روااااادأعوانااااالدوومااااتدؼت ااااايةدتناااا دأاااااادتنمواااا

 لاا   داو بااوهد عااوا،زداشو  اااادشبااردأند كااوندتوااكدكنااودتناا دأاااا داشااا ررادد او  بااادبغواااد
اج ااذابدأ، اا داورناواا .دكمااادأنداظتخ جاااتدوومااتد اا داونااو داظت  ااوبد،وااو،د لتاا أدىااذادإتااادةد

داونع د دنعأداو  وميداومائرة.
واكدق ااويالد د،سااادازتارادد او ااري  د ا،  ااايالدإىلداوو وفواااد د  ا داظتصعاايبدأ  ااالدأندىنا

ػت و اتدبرابداظتاواد،د  ارفالد داشى ماا دباصتوانا داو  ا،وااداظتصئماادوا  حداور ا ،دكماادأندىناا د
 نباااادونسااااب داونعااا عد دبرااابداظتاااوادد ا،  ايىاااادإىلداو سبوااا ،د أندذتاااادفتسوااااد دأاااااوو داو اااري اد

داا رماهدت نواتداو رنوأد او رنأ،د ق ويالد دأااوو داو  وميداظت برا.د ط ائ ود ق ويالد 
 إنداطتساااداظت ًتعااادزتاارادداظتااري دون ااري ادباور بوااادتماا نز دونجاعااود دأداءدتمنااود اااد

د(ٖٙ)د نه 
داو مك د  داظتادةداويتدخت  د،وها. -ٔ
 او مك د  د هاياتداو واو دباونغ ُتداور بواد اذجنبوا. -ٕ

  ايةداورا،روادورسدطصبو.او مك د  داا  -ٖ

                                                 
د-اظت كزداور  دون ر   د اوًترتااد او املوومد اونشا دبر شا د- دق ا اداو ر   د-اورك ويدػتموددأزترداومّور(ٖٙ)

د.ٕٓٓ دٕٓٔٓ
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 او كا  داظتر  د دتكو نود إتراده. -ٗ

او م اا دونماانهجداوًتبااوعدففهو ااوداظتنعااو هداوشاامو داظت كا اا دتناا دأنداظتاانهجدنعااا د -٘
«System». 

  دا، وايداوس ائ د اذااوو د د وءداذجواءد اظتم و ات.اظت  ناد -ٙ

 يبطداظترايفداونع  ادباورمنوا. -ٚ

  داو سبو وا.اوًتكوزدتن داصتوان -ٛ

 اوًتكوزدتن دكوفواداو رنأ،د ترنوأداوساو دكومد  رنأ  -ٜ

 اوًتكوزدتن داو رنأداو را  د ،   داورم د دإؾتا داظتش  تات. -ٓٔ

 اا رماهدأااوو داو شجو د او رز زد داو را  د  داوسنبا. -ٔٔ

او ريةدتن دااا رماهدت نوااتداو رناوأدازوكًت نوااد اشت ااشت،د تو وفهااد د،ر ااد -ٕٔ
 «.اضتااوب،داوشابكا،دؼتاب داورنو داظت سوية..اخل»منواداو رنومواداو رنمواداور

او ااااااااريةدتناااااااا داو موواااااااازدبااااااااُتداظترااااااااايفداصتواااااااارةد اظت بواااااااااد  ااااااااَتداظت بوااااااااادؽتااااااااادتنشاااااااا هد -ٖٔ
 «.ازنًتنت»اوشابكا

 او ريةدتن د،هأدنفموادطصبود تر فدعاجاهتأد  ووعتأد اى ما اهتأ. -ٗٔ

ىااودأااااا دوناا رنأداظتمااا م د اارسداضتوااااة،د إتاددا اا ص د هاااياتداوااا رنأداوااذاخداواااذعد -٘ٔ
كاااندأيقاا دأنااوا داواا رنأدأند اا رنأداوساواا دكواامد اا رنأدبعيلااادهدإىلدأااااوو داواا رنأد
اوااذاخد،ااعندأيقاا دأنااوا داو نمواااداظتهنوااادونمااري دأند اا رنأدكواامد نمااهدنفمااو،د  سااويد

 أداءه،د لت د شكصتوداظتهنوا.

   رااردةدت ااواداظتهاااياتداور نواااداورنوااادداو ااريةدتناا داااا رماهدأااااوو دت ااوميد  نوتااا -ٙٔ
 «.اوًتكو ،داو  ومي،داو و وماوفهأ،داو سبو ،داو  نو ،د»ورسداوراياُتد

او ااريةدتناا دتو واامدن ااائجداو  ااوميد دتسااو  داورمنواااداو رنومواااداو رنموااادانسصقااالد اا د -ٚٔ
 اذائنا دظتاتا د اتا دظت  دكوم د ىت دأ   د اداذث  
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ذتاد رياُتد َتد ا ىنُتدت بو االد نتايااوندتمنهاأد دغتااهدخت  اهأدد هريدازلايةدإىلدأن
باظتادةداويتدأىنوادعتا،د كاهد ا مك دىا شءد ا دأداءدتمنهاأداو ري ماهدبنجااحدكااندشبارد ا د ا  يةد
إ، اااتهأدإىلدد ياتدتري بواااد دغتاااهداظتناااىجداوًتبو اااد،ساااد ػت ااوسد ط ائاا دتااري اد اااا رماهد

وو داو  ونتواا..اخل.د ىاذهداوار ياتدمت ا دعتااداظتريااوند داو رناوأد اادقبا داو  نواتداوًتبو اد اذااا
اصتااااا رهد  داو رنااااوأداصتااااا ره،دتناااا دأندت  اااام داواااار ياتداظت ًتعاااااد داو رنااااوأداصتااااا رهدتر  فااااالد
باااو رنوأداصتااا رهد،نماافاد أىاارا،الد اواااااد  شااكصتد ، ااائ داوساواا داصتااا ره،د أاااااواتد

ائاا دتنعومهاااد داظت عناااداصتا روااا،د ط ائاا داو ااري ا،د اذااااداونفمااواداواايتداظتناااىجداو رنوموااا،د ط د
او ري ادبس   داظتخ ق،داو رناوأداظت كا ا د ا داورما ،داو اري اد»ت و دتنوهادىذهداوس ائ د أنواتهاد

  د،صهدإج اءاتداوب ثداورنمه،داو اري اد ا د،اصهدنار ةداوب اث،داو اري اداظت اغ ،داوا رنأد
اوواااااائ داو رنومواااااد،د  اااا دمثد«اظتااااق ج،داو ااااري ادباظت اااااانا،داو ااااري اد داوويلاااااداوااااذاخ،داو رنااااوأ

د ت نواتداو رنوأداصتاا ره،د او  اوميد او واا ،د ت اموأداش، بااياتد تسبو اهتااد داو رناوأداصتاا ره.

د(ٖٚ)
 هاااريدازلاااايةدإىلدأندإ، اااا داظتريااااُتدإىلدد ياتدتري بواااادون اااري ادباور بوااااد هماااادتكااا د

ى شءداظترياُتد نبغهدوودأند كوندإوزا وال،دتنا دأندها سدىاذهداوار ياتدإند داصتا رااتددخت  ات
اوااايتد رمناااوند،وهااااد تواااكدبااااا  را دأاااااتذةد ااا داصتا رااااتداظتر باااادو نفواااذدىاااذهداوااار ياتد ازلااا افد
تنوهاااااا،د إند دإياااااااعتأدإىلدىاااااذهداصتا رااااااتداظتر باااااادضت اااااويداواااااري  د او واااااا دب نفواااااذىادبعلااااا افد

اتذةد،وها،دتن دأندتكوندذتادعوا،زد  كا،اتتدونمجناُت،د إتادكااندذتاادختاوفدنفماهد ا دإو ااءداذا
ااااو بردد داواااري  داو اووااااداواااري  دباور بوااااد دبرا ااااداظتشاااوايداو رنوماااهدونماااري د،اااعندىاااذاداطتاااوفد

د او و داظتري دب  رميددي اودباور بواداظتوم ةد،ومادبرر.
ده    داذ ويداظتماترةد دىذاداجملا

                                                 
 دأت اااءداعتوئاااتداو ري مااواد اظت لاا ُتدعتااادد-ب نااا جد  ااًتحد داو ملىواا داوًتبااوعد-اواارك ويدتنااهداو   شااهد(ٖٚ)

د.ٚٙٔ دٜٜٛٔ«د ونوو»اورردداطتا ادتش دعز  اندد-غتناداو ر   د-اصتا راتداور بوا
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د ساوبادك د رورد و،ردبًترتادأط  ع ودإىلداونغاداور بوادبرردتودتود  داز فاد. -ٔ
 ات مادداوك  داويتد ًترتهادت داونغاتداذجنبوادإىلداور بواد دت قو وداورنموا. -ٕ

 إ، اتودإىلدد ياتدتري بواد م م ة. -ٖ

 ت رميداضتوا،زد اظتكا،تتد  دأج داو وا دباو ملوومد اوًترتادونغاداور بوا. -ٗ

لاا عودونااري  دباور بواااد اا داااا خرا ودونم ااسن اتداذجنبواااد داوبرا ااا،دتناا دأند -٘
  رم دإىلداا براهداور بوادااد داظت اع داوصع ادإتادتوا، داوبر  دعتا.

 تشجو داو ملوومداصتماتهدأ داوًترتاداصتماتوادذ هاتداوك  . -ٙ

 تشجو دنش داوب وثداورنموادباونغاداور بوا. -ٚ

تناا دأنااوددأت اااءداعتوئاااتداو ري مااواد دجا راااتداوااوط داوراا  دتبااادهداوز اااياتدبااُت -ٛ
تناا داو ر  اا د  اواااد داصتا راااتداواايتدتااري د،وهاااددوااوندآ،اا د اا دأوااوانداو ااري  

 اورنو دباور بوا.

تشجو داوسنباد    دعوا،زدعتأدوك اباد  ااشتدباور بوااد ت رتااد  ااشتدإىلداور بوااد -ٜ
  نش د وثدباور بوا.

 موادباونغاداور بواد داصتا راتداور بوا.إورايدغتصتدتن -ٓٔ

 إعداد الفنيين المساعدين -4
 إتادكاناااتداطتسااااداظت ًتعاااادت كااازدتنااا دإتااارادداظتريااااُتداظت خ  اااُتد د اااوادىأداو رنوموااااد
 اظتاا ىنُتدت بو ااالد،ع اااد داووقااتدنفمااودت كاازدتناا دإتاارادداوفنوااُتداظتماااتر  دونمهنراااُتد اذطباااءد

 أاماهاداورنمواا،د إفتاادشباردأند كااوندند رارداظت خ ا دباظتاادةد بملااا ايىاد  اَتىأ،دإتدشد كفاهدأ
إىلدجانبود  ماترتودوفومد  داوفنوُتداوذ  د  و وندب واناداظتخ قاتداورنمواد تشاغونهاد  اادإىلد
توااااكد اااا داذ ااااويداواااايتدت رناااا دب   واااا داذىاااارافد أداءداوو ااااائم.د ىااااذاد    ااااهدإتااااراددىاااا شءد

قاءدتن دن  داذا ايداورنموادونمك شفاتد اظتخًتتااتد اذجهازةد اظتراراتداوفنوُت،د أند رم داطت
دإىلدى شءداوفنوُتدباو رنوأد او ري  دتنبوادون اجاتد  دىذهداذط د ايتفاتالدفم وسد،ر اهتا.
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  ماا رتهدتواااكدتر  ااا داونغاااداورنموااااد طبااا د  اااسن اهتادباوساااب داورااا  داظتفهاااو ،دإتد ااا د
باذاا ايداورنمواادذعد اادةد باملعد ما وسدأند  را ا د ا د نسنا د اادداظتف  ةدأندتن داظت خ  

 رناااأد ااا داو اتااارةداور   ااااد داواااوط داورااا  داوااايتدكدتااا رنأدباو اااريداوكاااا د شدترااا فد اااَتدوغ هااااد
داور بوا.

،اظتهناار دتناا دااابو داظت اااهدقاارد  اامأد شاا  تالد ا،اا الدباو ر وااراتداورنمواااد او  نوااا،د،هااود
إىلدتماهد ه ةد  اَتد ها ةدزقا ااد شا  تودتنا دأيةداوواقا د تناردتنفواذه.دد فهمها،د وكنودلت اج

 اومااا اه دىااا د مااا جو دواااودىااا شءداورمااااهدباااصد،ساااملدأ دا اااس ابد دعااااهد،ااااطبهأدبغاااَتداونغااااد
اور بواااا،دأ دن ااا دإواااوهأد رنو اااادأتنااا د ااا د مااا وسدتفكاااَتىأ دكوااامدواااودأند  اااملت دتواااك،د ىاااودشد

د نهاد كوفادتكووفالدت بوالدبفهأ  ر فد  سن اتداوفك ةداويتد   ردن
 اوسبوااا دعاااُتد  را ااا دبسباااوداضتااار ثد ااا داظت  ااا ،دأشدلت ااااجدإىلدأند راااقدتااا د رنو اتاااود
اوسبواااداظت  ر ااادبنغااادت بواااد وماا ةد   بووااادوو اامد اا د    ااودتناا دأواا داوااراءد،وشخ ااودبرقااا،د

ثااد د وامداوار اءد   مدووداورصجداوناجح،د ى دبغَتدىذاد م بررداطتسملد داو شخو د اوكايد
د َتداظتناا  

أندتشاااخو داواااراءد  وااامداوراااصجد وااا فداوااار اءدىاااهد  تكااازاتدتمااا د»  ااا داووا اااحد
اوسبواااا ،د أنداو شااااخو داوماااانوأد اق  ااااادداصتهاااارد ازنفااااااد  تكاااازاندتناااا د  عناااااداشااااا جوابد

دق  باد  دبر اهاداا ّ دتواكد  اووواوهدإىلدداوس ،د كنمادكانتداونغاداظتشًتكادبُتداظتراو جد اظتراَلَّ
او شخو داحملردداوذعد  دد نودقرد نجملداوسبو دإىلداوف وواتداو كمونوادأ دو فدأد  ااد اَتد

د(ٖٛ)«.دقو ا
  ا د،وائاارداو رنااوأدباونغااداووطنواااد إتاارادداورنمااءد اوفنوااُتداظتهاا ةدااا،د ؼتاطبااادأ،اا ادداجمل ماا د

ت نواادأ دظتفااىوأدوا وادكاناتدأ دبنغ هأداذ ،دتوكدكنودلت  ددنت  اطوااداظتر ،اادأ د  ابحدتارا هدا
                                                 

نر ةدتر   داو رنوأد او نموادد-او م داوباىيبدو ري اداوس دبغَتداور بواد دأ طا اد-اورك ويدػتمردقمايعد(ٖٛ)
د.ٕٓٔٓأك وب ددٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-اجملناداذتن دونغاداور بواد-اوبش  ا
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د َتىاد وم الدوغَتداظت خ  ُت.
  رااردب نااا جديتا اااداذ د اوسفاا د او اا ادازؾتابواااد اا دأىااأدػتااا يداظتنعو اااتداو اا وادتااقد
اوراااك،د ىااود ر مااردأاااااالدتناا داتبااا دازيلاااداتداو اا واداووقائوااا،د   وقاامدتناا دؾتاعااود ،اتنو ااود

واار.دإشدأندوغاااداطتسااابد او واواا دت اامدعاااجزالدد ندحت واا دأىاارافداـتفاااةد ،واااتداضتوا اا د اظتواو
اوقنااا جدتناار ادشدتكااوند وعاارة،د  اا دأجاا دتوااكدؾتااردأندأ ناا داجمل مراااتدحتاا  دتناا دتااري اد
اوساا دبنغاهتااا،د  شاام دىااذاداو وجااودعااىتداواار هداواايتدترااردوغاهتااادػتنوااادجاارال،دذنداو وتواااداو اا واد

د خاط داظتفهو ددت  دأاا داووقا ا.اظتر مرةدتن داو واو داوناجحد او
 اعتماد منهجية موحدة لوضع المصطلحات -5

ااااااب دأندألااااا نادإىلدأنداو ر  ااااا د راااااا داوبنبنااااااد د  ااااا داظت اااااسن اتد  واااااابدتوعوااااارىاد
 او فااا تد د ماا واىاد اا داونجاااحد قابنو هااادونب اااءد اوشااوو ،د ا،اا صفدتر  اا داظت ااسنحداوواعاارد

راااااجأدأ داذ،اااا اد،د  كاااااددشد  فاااا د ر باااااند اااا دبناااارد اعااااردتناااا دبااااا، صفداوبناااارانداور بوااااادأ داظت
داا خرا د  سن اتد شًتكا.

   جاا داومااب د دتوااكدإىلداوس   اااداواايتد  برهاااداظتر بااون،د،بر ااهأد ر ماارداظتراااجأداونغو اااد
أ داشلاااا  اادأ داون اااا داضتاااا  د اااا د راااااجأداظت ااااسن ات،د بر ااااهأدا ،اااا د ماااا خر داظت ااااسنحد

اور بوااادبنفاايبدأ دػت ،ااالدبراابداوشااهءدؽتاااد  اار دتراا فدأواانود ،هااأد رناااه،دأ داذجناا د ن ااوشلدإىلد
 م خر دبر هأداو اوثدوفعالدػتنوال،د قرد كوندىذاداونفيبدػتويالدت دوفيبدأجن دقارميدأ دت كاهدأ د

د(ٜٖ)د،اياهدأ دأ ي ،د ذتاد  د ًتجأداظت سنحدت رتادع ،واد،وملخداظت سنحداور  دوفعالدنابوال.
اوايتدت ارىادغتما د«دإقا ايد نهجوااد وعارةدوو ا داظت اسنح» دنار ةدظتشاايكوند و رداتف دا

تناااااا د بااااااادئد توجهاااااااتدوو اااااا ددٜٜٜٔاونغاااااااداور بوااااااادبر شاااااا د دلااااااه دتشاااااا   داو ااااااا دتااااااا د
داظت سن ات،د   دىذهداظتبادئد او وجهات 

اضتاا  دتناا داااا رماهد ااادجاااءد داوااًتاثداوراا  د اا د  ااسن اتدت بوااادأ د ر َّبااا،د -ٔ
                                                 

د.ٗٔ دٜٜٔٔكانونداذ هددد-اورردداو ا د-غتناداو ر   د-تبرداو اديداو لتا عاورك ويدد(ٜٖ)



 75 

دظت سن اتداوًتاثوادتن داظتوورة. تف و دا
 إضتاادك د  سنحدب ر  مد وجزددقو د بُتددشو وداورنموا. -ٕ

  اااا داظت اباااا داوراااا  دأ ااااا داظت ااااسنحداورنمااااهداذجناااا دبرااااردإثباااااتد رااااٌتدأواااانود د -ٖ
 اووونانوادأ داوصتونوادأ د َتقتا.

 اصتم .تف و داوكنماداظتف دةدذ ادت وحداشل  ااد اونمباد از ا،اد او  نواد د -ٗ

تف ااو داوكنمااااتداور بوااااداوف ااو ادتنااا داوكنمااااتداظتر بااا،دإشدإتادالااا ه داظتراااّ ب،د -٘
  هن داونا، د  داذوفا .

هناا داوكنماااتداورا وااادإشدتناارداو اا  ية،د  ف اا د دىااذهداضتاوااادأندتكااوندلااائراد -ٙ
 هادبُتدقواُت. ر دأك  د  دقس دت  ،د أند شايدإىلدتا و هادبود

 شااااوماداظت اااسن اتدتاتداو ااابغاداوراظتوااااد أشتااااءداذتاااص دداو ر  ااا دتنااارداضتاجاااا -ٚ
 اظتم رمناد  سن اتد اورناو د اظت كباتداوكوما  ا.

  تنردتر   داذشتاءداذجنبواد  ات د اد نه  -ٛ

دت جوحد اد مه داونس دبودباور بواد  داذوفا داظتر بادتنردا، صفداونس دااد داونغاتداذجنبوا. -دأ
وو بحد م ما الد  وا، الدون و داور بوا،دتن دأشد  دعدىاذادداو غوَتد دلك داونفيب -دب

 او غوَتدإىلد   دكنماتد كوندعتادباور بواد راندػتردةد َتداظترٌتداظت  ود.

 رااارداظت اااسنحداظترااا بدت بواااالدمت ااا دو واتااارداونغاااا،د كتاااو د،واااودتنااارداو ااا  يةداشلااا  اادد-ج
د اون ت.

اتداذجنبوااااا،د اااااا رماعتادبات ماااااددأواااانهادت ااا وحداوكنماااااتداور بواااااداواااايتدع ، هاااااداونغااااد-د
داوف وح.

د بطداوكنماتدتا ا،د اظتر بد نهاد،اوا،دباوشك دع والدتن دو اداونس داا.د-ى
 اااا  يةد جااااودد ناااااابادأ د شااااايكادأ د شااااااادبااااُتد اااارووهداظت ااااسنحداونغااااوعد  روووااااود -ٜ

 اشوسصعه،د شد شًت د داظت سنحدأند م وت دك د رناهداورنمه.
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مااارتداظتنعمااااداور بواااادونًتبوااااد او  ا،ااااد اورناااو د نهجواااادتنموااااد دقو ااااد د  ااا د و ااردات 
اظت ااااااسن ات،د  د ااااااوئهاد رماااااا د ك اااااا دتنمااااااو داو ر  اااااا د داو بااااااا دتناااااا د  اااااا د

داظت سن اتد تنمو ها،د ،وماد نهدت ةدو وجهاتدىذهداظتنهجوا 
،اااتدإشد،ومااادتماا رم دوفعااادت بواااد اعاارةد  اباا داظت ااسنحداذجناا ،د شدتماا رم داظتًتاد -ٔ

    ا دتوعواارداظت اسن ات.د تنار ادتوجااردبرابداذوفااا دناريد تنارداو اا  ية،د باذوكد
اوشاااااائراد دبرااااابداوبنااااارانداور بواااااادد ندبر اااااهادا ،ااااا ،د تف ااااا دتنوهااااااد  اااااسن اتد
أ،اا س،د ك اا داظت ااسنحداظتف ااوهدبااُتدقواااُتدبراارداظت ااسنحداظتف اا ،د بااملع فدأوااغ د

 اا د اا دجهاااد اا دازلتاااءدب اا  يةداوراار هدتاا دعجمااال،دتمااهوصلدشئاا صفداظت ااسنحداظتف
داظت سنحداظتف وهد داووقتدنفمو.

أوان هادو ملد اادإتاد جردترةد ًتاد،اتدأجنبوادونمفهو داوواعاردذاابابدتايمتواا،د اًتجأد -ٕ
اظتراااٌت،د  و ااا د د  ابنهاااادرتوراااال،د اااا دازلاااايةداانااا داظتًتاد،ااااتداذ،ااا سدإىلداو ربااااَتد

 رردتص اداظتما اةد)=(دبُتدقواُت.ودب راوذعداتف دتن دت رت ودبود

إتادكاااندونم ااسنحداذجناا دأك اا د اا ددشواااد اعاارة،د و اا د  ااسنحدتاا  د  اباا دكاا د -ٖ
دشوااا،د تاا قأدىااذهداظت ااسن اتدإ هااايالدو ما زىااا،د  م  ماا دبوااانداضت اا داواارش داوااذعد

  ن مهدإوووداظت سنحدبُتدقواُت.

تناااا د روووااااوداورنمااااهد  فهو ااااود نبغااااهددي داظت ااااسنحداذجناااا ددياااااااد ا،واااااد او راااا فد -ٗ
اواارقو د  رناااهداشوااسصعهداطتااا داظتماا رم د دع اا داش،  ااا دقباا دازقاارا دتناا د
  اااا د  ابنااااوداوراااا  ،د شد ن ااااحدبًترتاااااداظت ااااسنحدت رتااااادع ،وااااادأ داااااا رماهد  اد،اتااااود

 اظتو وتادورششتد،اواد دع وهدا،  اواتدتنموادأ، س.

  ااااريالد عواااارالدد- هماااااد كاااا دعتاااااد اااا داومااااوادةد-شدكتااااو دات ماااااددوغااااادأجنبواااااد اعاااارة -٘
ونم ااسن اتداذجنبوااا،د إفتاااد ااًتجأداونفاايبداذجناا داوااذعدىااودأ، اا د دتملد اااداظترااٌت،د
،وااًتجأداونفاايبدازؾتنواازعدأعوانااالد اوف نمااهدأعوانااالدأ د َتقتاااد اا دأوفااا داونغاااتداذ،اا س،د
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  وثد كونداعترفددائمالددقاداظترٌتد   وعو.

ر بوااااداظت را واااادأ داوااايتدااااب دأندااااا رمنهادتنمااااءداورااا بداذقااار ون،دتمااا رم داذوفاااا داو -ٙ
 إشدكت هارد د  اا دوفاايبدجر اارد ناااا ،د ت ،ااذدباضتماابانداظت ااسن اتداواايتد  اار هاد

 اجملا  د اونجانداظت خ  اد اورنماء.

 ك فاااا دبوجااااودد ناااااابادأ د شااااايكادأ د شااااااادبااااُتد اااارووهداظت ااااسنحداونغااااوعد  روووااااود -ٚ
 شًت د داظت سنحدأند م وت دك د رناهداورنمه.اشوسصعه،د شد 

 ب رااردتاا داوكنماااداظت  نااادبراارةد رااان،د،و ااا هداور ااويدتناا دأوفاايبدشدتشااًت د اا داااواىاد -ٛ
 ب ريداز كان،د شاومادتنكداويتدتشًت د دع  ددش د اعر.

د ُن اااز دقاااريداز كااااندبااااو وائأداورشووااااد اوماااواب د اونواعااا د او اااو داو واااااواداوااايتد رااارىا -ٜ
 اجملم داظتوعر.

كتااو داونجااوءدأعوانااالدإىلداون ااتدأ داوًتكواا داظتزجااه،دإتادكانااتداونفعاااداظتن وتاااد فهو اااد -ٓٔ
   بووااادأ دلااائرادأ د نمااوبا.د وكاا داون ااتدلت اااجدإىلدت ادااانوأد،اوااا،د،ك ااَتالد اااد
تكااوندت رتاااداوكنماااداذتجموااادبكنم ااُتدتاا بو ُتدأ دأك اا دأواانحد أدهدتناا داظترااٌتد اا د

نتجهاااداوااذ اد  ماا غن د،وهاااداظترااٌت،د   اتاا د داظت كباااتداظتزجواااداواايتدتر ااقدؿتااتدكنماااد
أندهرااا داشتاااالد اعااارالدإت اباااالد بنااااءل،د،اااصد رااا بداصتااازءداذ هد ااا داظت اااسنحدد  اااسن ات

  م  صل،د إفتادلت فيبدىذاداظت سنحدبشكنود درتو دأعواوو.

تنا داوًتكوا داظتزجاهد ف  دت ر  دػتذ فد دبربداظت سن اتداوايتدت املومد ا درتنااد -ٔٔ
أندبااارهد«داورعاااأ»ب  ااار  دػتاااذ فدىاااود«داوشااا  انداوًتقاااوع»أ داون ااات،د،و ااااهد ااا صل د

 «.او  تداوًتقوع»أ د«داوش  انداو  ًتقوع»  اهد

شدعاا جد داااا رماهداوكنماااتداور،ونااادأ داظتماا ر بادعااُتداونااز  ،د شاااومادعااُتدت رااذيد -ٕٔ
 بواااااداظت ًتعااااادألااااردتجماااااد اااا داوكنمااااادتملد اااااداظترااااٌتداظتاااا اد،دأ دعااااُتدتكااااونداوكنماااااداور

اور،وناااا،دأ د كاااونداونفااايبدؽتاااادالااا ه د لاااا دااااا رماوو،دأ د كاااوندقااارداك مااا داو ااافاد
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 اوراظتوادبر،ووودكمادىود دك دوغاتداوراكدأ دجنها.

 ُن اااز د دىاااذهداوكنمااااتداور،وناااادأ داظتمااا ر بادا، واااايداونفااايبداذااااه د ااا دباااُتدؼت نااامد -ٖٔ
تناا داونمااانداوراا  ،دد نداو اازا دوغاااداور بوااادباامل،مد ااادنتكاا دداونغاااتداذجنبوااا،دون نااودإىل

،د«ىا ري كمااا ر»شد«دىوري كمااور»أجنبواااد اعاارة.د،و اااهد اا صلد د  ااسنحداوكومواااءد
شد«دووباااااا »   ااااااهد«دبز اااااث»شد«دبز اااااوث»   ااااااهد«دأ يانواااااو »شد«د ويانواااااو »   ااااااهد

«د،مااووووجوا»شد«دوووجواا،وز »را دقااريداز كاان،د،و ااهد،د  مار دإىلداشاا خ«ش بواز»
  ىكذا..«داوفومواءدأ داوفوز  ا» كدن  د«داوفوز اء»ذننادقنناد

كمااادلتاا  د د ا اااداوكنماااتدتناا داو موواازدبااُتدااااأداورنااأد  اااد نماا دإووااو،د،نك اا د
بااذومدونموزىاادتا داوسب ااتداصتووووجواادأ داو غاَتاتد ا صلد«داوباثوووجوا» «داصتووووجوا»

دنك بهادباو اء.داوباثوووجواداويت
شدداتااهدشاااا رماهدعااا  فد اااَتداضتااا  فداور بوااادكاوبااااءد اوفااااء،د إفتااااد ن ااا داضتااا فدإىلد -ٗٔ

(د،ورااا بد وناااالدإشدإتاددG،ااااءل.دأ اااادعااا فد)دٚبااااءد دPأقااا بدعااا فدتااا  دإوواااو،د،ًتااااأد
 كاندجومالدو و ادشدجومالدقاى  ا.

اد اونماابادإووهاااد نبغااهداضتاا  د داااا ر ابداوكنمااادتناا د  اارهاد دوااوغاد مااه درترهاا -٘ٔ
 تر داا ر ااادإندكدت    د،وهادىذهداوش   . اشل  ااد نها،د  ف  د

 راااارداظت ااااسنحداظتماااا ر بدت بوااااالدمت اااا دو واتاااارداونغاااااداور بوااااا،د كتااااو د،وااااوداشلااااا  اا،د -ٙٔ
  تم خر د،وودأد اتداوبرءد ازضتاا.

 ىلداظتف دد اصتم .كتو داو   فد دوو داونمبا،دون مووزدأ د ن داونبا،دكمادهو داونمبادإ -ٚٔ

 نبغااهدت رتااادأشتاااءداذجنااا د اذنااوا د دت ااانومداذعواااءد اا دعوااواند نباااتد جاا اثوأ،د -ٛٔ
 شدكتو دأندت ر بد جادأ ادأشتاءدأتص ،د،ااأداورنأد،ا  د ا داااأداوفا د،د اوفا ددحتاتد
اونااااو د حتااااتداصتاااانا،د لتماااا د داو رنااااوأداورااااا دإ ااااا،اداشاااااأداذتجمااااهدإىلدجاناااا د

   .اشاأداور
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 و دب اءداو ملنواثدو ا  يةداو موواز،د،و ااهداوناوحد اونوعاا،د اوكاواد اوكوماا،دكتو داو خ -ٜٔ
  اضتبو د اضتبوباد  ادألبودتوك.

 تذك دووغادرت داظت سنحدبُتدقواُتدإتادوز داذ  . -ٕٓ

 هااريدازلااايةدإىلدأنديجاااشتداو ر  اا د داجملماا داورنمااهداوراا  دبر شاا ديأ اد نااذداور اارد
 نداظتا ااااااهدأنداوبرا اااااااد دتر  اااااا داظت ااااااسن اتدىااااااهداواااااايتدتفاااااا حداجملاااااااهدطتناااااا داو ااااااا د اااااا داو اااااا

اظت ااسن ات،د أنداشااا رماهدىااوداوااذعد رماا دتناا دتوعواارىا،د أنداظت ااسنحدتمنواااد ماا م ةدشد
 بااملند«داور بواااداوف ااو ا»ت وقاامدأباارال،د قااردانسن ااواد دتمنهااأد اا دازنتاااندباو ااري ادباونغاااداذ د

 باشت ماااددتناا داوًترتاااد اا داونغاااتداورنموااا،د باااورودةدإىلداوااًتاثددأاااا دكاا دتماا دىااهداوبرا ااا،
اورنماااهداورااا  دزكتاااادداظت اااسن ات،د،فاااهداوك ااا داوًتاثوااااداوسبوااااديواااورد ااا داظت اااسن اتدنتكااا د

دٗٛٛٔ تناار ادناااقحلداومااّوردػتمااردباا داوراا  داو ااغَتداصتزائاا عداااناد»از،ااادةد نهاااد دعا اا نا،د
اوسااا داورااا  د د» داوسااا د ااا دبااااي ا،د كاناااتدياااااو ودبرناااوانداااااو ودونوااا دلاااهادةداوااارك وياهديد

ىاادؿتا دنمانأدواكداوواو د»قاهدووديئوادصتناداضتكأ،د ىهدصتناد كوناد  دأاااتذةد ها ة د«داصتزائ 
د(ٓٗ)«.قاهدىذاد اصتزائ د م رم ةد، نموا«دجزءالدؽتادأ،ذناهد  دأجراد 

 تطوير العمل المعجمي الحاسوبي ومحركات البحث -6
 ومداو  اناد دأتماهداو ر   د  داذقتواادفكاان،د  ا دعداضتاااوبدد يالد هماالد دإؾتاا دإندتود

اورر رد  داوريااات،د  مّه داووواوهدإىلداون اائج،د  اّو، داصتهارد اووقاتد داووقاتدنفماو،د نتكا دأند
د(ٔٗ)دنوجزدتوكد،وماد نه 

رجمواا،د اوب اوثدذتادأتماهد  واد دياااتد نبغهدإؾتا ىاد  ا داوب اوثداورشووااداظت -ٔ

                                                 
 مااقتاداواًتاثداورا  د» اثدد-نار ةداصتزائا  دتر  ا داو رناوأد او نموااداوبشا  اد-اورك ويةد، اونادباودتما اند(ٓٗ)

د.ٔٔ ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٖٔ-ٔٔتش   داذ هدد-اجملناداذتن دونغاداور بواد-« هد دت ر داورنو داوسبواازاص
  ايةداو  ا،ااادد-غتناااداضتواااةداوفك  اااداورااردداو ااا د-اظترجمواااداور بواااداضتااااوبواد-اواارك ويةد ،اااءدكا اا د،ا اارد(ٔٗ)

د.ٚٗ دٜٕٓٓد ش دد-اوموي ا
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 اوبنواااداظترجموااا،د اوبنواااداشلاا  اقواداورشووااادونمرجااأد،دUsage دغتاااهداشااا رماهد
داور  ،د دياااتدومانوادنفموادت  ردإىلدتووومداظترجأداوذىٍتدظت كنأداور بوا.

او خسااوطدورتمااااهداظترجموااااد  ااو دباااود رجمواااوندعااااوبووندت  دتملااااوادوماااا دعاااىتد -ٕ
او  انوااداوايتدأواابتدك اَتالد ا داور اوهد، اعاتدت خوا دأنداضتاااوبدنتك دها  داو ر اد

 نتكنود عرهدأ دفرا ناداضتااو د، طدأند بٍتد رجأدت  داظترنو ات.

غو ااااا،د تاااار داشك فاااااءدبماااا  دنابراااااد اااا دبوئ ناااااداوندToolsاورماااا دتناااا دتسااااو  دأد اتد -ٖ
 اظتنجزداوغ  دد ندات بايدونف  ادبُتد، ائ داونغات.

سااو  دأد اتدو  نواا داظتاار ناتداون ااوادعااىتدنتكاا د،اا  داو جمراااتداونفعواااداورماا دتناا دت -ٗ
  او رابَتداشوسصعوا.

(دMRDاو ملاااوادزنشاااءد  اااديد رجموااادعااااوبوادؼت نفااادأقتهاااد رجااأد  اا  ءدآووااالد) -٘
 وثد كوند ادةدونب ثد اواري داظترجماهداضتاااو ،د ااا خص داظترنو ااتداوًتكوبوااد

 .Word Net رجموادأ، سد نودأ دفماترتود   دد اورشووا،د تووورد  ادي

بنااءد ر نااادػتواابادتكااوند نكاالدتا ااالد ما رمنهاداوباااع وند اورايااون،د  اا دىاذهداظتر ناااد -ٙ
  ااا دن اااائجدديااااا هادنتكااا دإتاااادةداو خساااوطداونغاااوعد داواااوط داورااا  ،د تنماااو داصتهاااودد

 .او ا وادإىلداو ر   د توعورداظت سنح

 ُتداضتااااوبوُتد،واي  وااادو سااو  دػت كاااتداوب ااثداور بوااا،د تر ماارد ذتاااد اا داقااًتحد اا داونغااود
ىاااذهداطتواي  واااادتنااا دتز  اااردكنمااااتد،هااااي دػتااا  داوب اااثدبااا صثد رنو ااااتدوااا ،وادىاااه دجاااذيد

داوكنماد نوتهاد    ا،د اا  ٍتد  دىذهداوكنمات 
دأشتاءداذتص دؿتو دإب اىوأ،د  مي،دعمان،د،ونو ،دأزتر،دىنر...اخل. -
 ند اصتباهد اوب ايد اذ اي.أشتاءداظتر -

 أشتاءداضتوواناتد اونباتاتد اظتوادد اظتن جاتد اظتخًتتات. -

 اوكنماتداور،وناد اظتر ّبادؿتو دآ  ت،دبويوا،دأوبو ،دب ت اه،دباي د،دوابون. -
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 اذد اتدؿتو دإتا،دوو،داوذع،د هما،دكه،دعوث،دكد،دو ،د ،دونا،دوو،دتنوو. -

  ،دأن أ،دىو،دىه،دىأ،دإ اه،دإ اىا،دإ اكأ...او مائ داظتنف نادؿتو دأنا،دؿت -

 اذتراددؿتو دثصث،دأيبرا،دأعردتش ،دستمون،د ئا،دأوم،د نوون... -

اظترنو اااااداو اااا ،واداذ ىلداواااايتدن ااااوفهادإىلداوكنمااااادىااااهدأعاااا فدجااااذيىا،ددجاااالر الكلمااااة:
 ف،د   ااملومدجااذيداوكنماااد داذتااأداذ ناا د اا دثصثااادأعاا ف،د قنااوصلد اااد  ااملومد اا دأيبرااادأعاا

 ناديالد اد  ملومد ا دستماادأعا ف.دأ ااداوفائارةداذااااوادصتاذيداوكنمااد،ا كم د داضت اوهدتنا د
رتواا داو ااويداواايتدنتكاا دأندتاا دد،وهاااداوكنماااتداظتشاا  اد اا دىااذاداصتااذيد اوكنماااتداظت رن ااادبااود اا د

دأ،راهد   اديد أشتاءد ش  ا...اخل.
إىلداوكنمادىهدنو داوكنما د،را ،داااأ،داظترنو اداو  ،واداو انواداويتدن وفهادنوع الكلمة: 

د  ري،دوفا،درت ،دنمبا،دت غَت.
 اوفائااارةد ااا دتواااكدت اااوو دنسااااادتمنوااااتداوب اااثد ع ااا ىا،د،اااعتادق ااا داوب اااثدتنااا د
اذ،راهد  صلد،اعندػتا  داوب اثد   ا دتمنواتاودتنا داذ،رااهد، اط،د  هما د اادااواىاد ا داذشتااءد

د اظت اديد او فاتد اصتمو ...اخل.
اظترنو ااااداو ااا ،واداو او ااااداوااايتدن اااوفهادإىلداوكنماااادىاااهد   اااا.د اوغااا ةد ااا ددلماااة:وزن الك

إ ا،اد  نداوكنمادت وو دنسااداوب ثدأك ا د،املك  ،د،اعتاداق  ا داوب اثدتنا داذ،رااهد ا صل،دمثد
ع  دبو ندػترد،د،اعندػتا  داوب اثد   ا دتمنواتاودتنا دىاذاداواو نداحملارد،د  هما د اادااواهد ا د

داذ  انداذ، س.
 ىكااذادؾتااردأندنسااااداوب ااثد كااوند اااارالدجاارالدتناا د ماا وسداصتااذي،دمثد  ااو دب  ر اارد

د(ٕٗ)دنو داوكنما،دمثد  و دأك  د،ملك  دب  ر رد  نداوكنما.
 «اإلنترنت»زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  -7

                                                 
غتناااااداضتواااااةدد-«ازنًتناااات»ػت كاااااتداوب ااااثد داون ااااو داور بواااااد وااااف اتداوشااااابكادد- اااا  انداوبااااوابد(ٕٗ)

د.ٔٚ دٜٕٓٓد ش دد- ا،اداوموي ا  ايةداو د-اورردداو ا د-اوفك  ا
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ت،د اوواقا ددت  دواناتاداحمل اوسداورا  دتنا داوشاابكاداو كوازةداذااااوادوبنااءدغت ما داظترنو اا
أند  اَتداذ اادبااتد رن االدبنجاعهاااد دإقا اادواناتادػت اوسدتنا دأنااودلا  دشبار  دتناودواار،وهد
اجمل ماا داوراا  دت اا داظترنو اااتد يأبداوفجااوةداو قمواااداواايتدتاازدادداتماااتالدبااُتداوااوط داوراا  د اوراااكد

رهداصتانااا داوغااا  ،دكماااادأنداحمل اااوسدأىاااأد ااار، دون وعوااارداورااا  ،د أ  ااا دأاااان اداو  ااارعدومااا
اذ   كهد عنوفوداصتان دازا ائونهدوش ت اداظتنس ااداور بوااد رنو اتواالد اضتا  هدد ندد،اوهدغت ما د

داظترنو ات.
   دىنادكاندشبرد  دهتوئادبوئادتش  رواد قانونواد  اووادزقا ادوناتاداحمل وس،د اا  ارايد

وس،د تساو  داظتراا َتد او  انااتداوص  ااداو وانُتداو ش  رواد او نعومواداويتدتماتردتنا دفتاودىاذاداحمل ا
ون را  د  دىذاداحمل وسدتووورالد  راصتااد ن اصلد ااا خرا ال،د نتكا دااا خرا داونغااداور بوااد دأشتااءد

داونساقاتد تنعوأداورمنواتداظت تبسادبذوكدإقنوموالد د ووال.
تسااو  داحمل ااوسداو قمااهدد إند  ااادةداحمل ااوسداو قمااهدتماا نز دهتوئاااداوبوئاااداوقغتواااداظتماااترةدتناا 

ونغاااداور بوااا،د نشاا داوراا  ،د تملىواا داذطاا داوبشاا  ادورمنواااداو سااو  د تشااجو دبناااءدػت كاااتداوب ااثد
او سبو ااااتداور بواااادتنااا دنساااااد ااااا ،د تكووااامداوقغتوااااتداضتااا ةدتاتداظت اااريداظتف اااوحد تسو رهااااد

تائ ااالد اا ، دوااناتاداحمل ااوسداوراا  دونر بوااا،د إ اواااداذ ىااا داظت رن ااادبااملندطبوراااداونغاااداور بوااادتشااك د
لااكاشتدأك ااا دؽتااادوااارسد اا دعوااثدلاااك داضتاا  فد اضت كاااتد  َتىاااا،د اا دأندونغااااتداذ،اا سدإ

د(ٖٗ)داور بوا،د وكنهادها  هتا،د تز تدػت واىادتن داوشابكا،د طويتدب غتواتد،اواداا.
اونهجاااتداحملنواااد  ماا نز دإثاا اءداحمل ااوسداو قمااهداوراا  دتناا داوشااابكاداضتاا  هدد نداا شاا اءد

 اوك ابادبااذع فداوصتونواادأ د ا  فدأ،ا سد اَتداور بواا،د تن وااد ااد ك ا دباور بوااد ا داذ،سااءد
دفاتنوا. غو ا،د ترز زداوقغتواتداواون

 تحديث المناهج التربوية -8
                                                 

اعتوئااااداورا ااااداوماااوي ادد-  ايةداو  ا،ااااداوماااوي اد-اونغااااداور بوااااد اقراااالد ايت ااااءد-اوااارك ويدػتماااوددأزتااارداوماااّورد(ٖٗ)
د.ٕٔٔ دٕٓٔٓد ش دد-ونك اب
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 ش م دتن دترةد كونااتدت ناا هددSystemتنع داوًتبواداظتراو ةدإىلداظتنهجدتن دأنودنعا د
،وماااادبونهااااد واااثدإندكاااصلد نهااااد ااا ث د اااَتهد   اااملث دباااو،د ذتاااادتوا ااا د،ايجواااادتااا ث د دىاااذهدداو اااملثَت

داظتكوناتداورا،نوا.
 اظتاااانهجدففهو ااااوداظتنعااااو هداوشاااامو داظت كا اااا د شاااا م دتناااا داذىاااارافد احمل ااااوسد ط ائاااا د

دظتررات.او ري اد او  نواتد اظتنالطداو فواد اوصوفواد أااوو داو  وميد اظتبا د اظت ا، د ا
أ ااااداوروا ااا داطتايجوااااداوااايتدتااا ث د د كونااااتداظتااانهجد،هاااهداوروا ااا داومواااااواد اشق  ااااد اد

د اشج ماتوا.
 ظتااادكااانداظتاانهجداظتراواا دىااودع ااونادتفاتاا دت ااوعد ماا م دجملموتاااد  شااابكاد اا داوروا اا د

، ااائ دتشاام داجمل ماا دبفنمااف ود ث ا، ااود  شااكصتو،د اظتاا رنأد اا دعوااثداونعاا دإىلدطبور ااود ،هااأد
فتااوهد أااااوو دترنمااو،دكمااادتشاام داور اا داوااذعدلتواااد،وااودباهاىاتااود  نالااسود حتر اتااودكانااتدتمنواااد
بناااءداظتاانهجدتمل،ااذدباضتمااباندىااذهداظتكوناااتد دإطااايدتصقاهتاااداظت شااابكا،دتناا دأندحتاارددأاااااواتد

 مااترتودتنا ددمثدمت اايد ا دىاذهداذااااواتدأك  ىااد،ائارةدونما رنأد ا دعواثاظتواددحتر رالدتنمواال،د
ازااااها د دعااا د شاااكصتدغت مراااو،د  واجهااااد شاااكصتدعواتاااوداطتاوااااد إلااابا دعاجاتاااود تنموااااد
 وووو،دمثدهتوملداوع  فد از كاناتداظتريااواد اصتا روااداظتنااابادو   وا داذىارافداوايتد  ارتدىاذهد

د  دأجنها.اظتناىجد
د حتر ثداظتناىجداوًتبو اد م نز  

بداظت رنماااُتداظتهااااياتداونغو اااادإياااااشلد داحملادثااااد اوك اباااا،داوًتكوااازدتنااا داو مهاااَتد إكماااا -ٔ
 ااااا  باشلد داشاااا ما د او ااا اءة،د لت ااااجداو مهاااَتدإىلداظتااا اند اظتماياااااد د واقااامداضتوااااةد

دب ويةدطبوروا.
اوو وفوااااد دا، واااايداحمل اااوس،د  ااا د راااا َتداوو وفواااادديجاااادااااا خرا داحمل اااوسد د واقااامد -ٕ

 وتاتدت توباالدتنا وواالد د اوءداوشاوو د او اوات د داشاا رماهداواواقرهدت ت داظتوداضتواة،دإتد
  اااالدتااا د واقااامداو رباااَتداوو وفوااااد داضتوااااة،د،ماااادااااا خر دبك ااا ةدتااارد  وفواااال،د  اااادقااا د
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 اا رماوودشد ررد  وفوال.

اشن  اااهد اا داو رنااوأدإىلداواا رنأد دط ائاا داو ااري اد اوًتكواازدتناا دكوفواااداواا رنأد إكمااابد -ٖ
 رنمُتد هاياتداو رنأداوذاخداوذعدىودأاا دون رنأداظتم م .اظت 

او فكااَتداشب كااايع،داو فكااَتد»إكمااابداظت رنمااُتداو ااريةدتناا داو فكااَتدبملنواتااوداظتخ نفاااد -ٗ
او فكااااَتداشا شاااا ا ،داو فكااااَتداظتبااااادي،داظتفهااااو ه،داو فكااااَتداون اااارع،داو فكااااَتداورنمااااه،د

 «.او فكَتداوبرائنه،داو فكَتداوشمو ...اخل

ااااااا خرا داو  نوااااااتد اووااااااائ داضتر  ااااااداظتمااااااترةدتنااااا دتو اااااوحداظتفااااااىوأد ت   بهاااااادإىلد -٘
اجملمااااامات،داو اااااويداظت   كاااااا،داونوعااااااتداظت اااااوية،داو ااااااو د»اذتىاااااان.د  ااااا داووااااااائ د

 اذلاااكاه،داوك ااا داز اااا،وا،داظت ااااديد اظت اجااا ،دد ائااا داظتراااايف،داجملاااصتد او ااا مد
و نفااازة،داو مااااجوصتداو ااااوتوا،داوشاااا ائحد اوشاااافا،وات،د اظتاااوادداظتقغتااااا،دباااا ا جدازتاتاااااد ا

 «.اذ،ص داو اب اد او او داظت   كا،داظتخ قاتداونغو ا،داضتوااو ..اخل

او هوئاااداوذىنوااادزديا دأقتوااادت اناااداظترنو اااتد داظتاانهجد اا دعوااثداشن  اااهد اا داو ن ااُتد -ٙ
اظتر ،اااادإىلدتو وفهاااا،دإىلداظتشاااايكادازكتابوااااد داضت اااوهدتنااا داظترنو اااات،د  ااا دحت اااو د

    داصتموددإىلداظت  نا.

 ات ماددااًتاتوجواداو رنأد  دأج دازت اند دإكمابداوراياُتداظتهاياتداونغو ا. -ٚ

ان هاااجدااااًتاتوجواداوًتبواااد داورماا دأ داوًتبوااادازبراتوااادانمااجا الد اا داور اا ،د اااا جاباد -ٛ
 ظت سنباتود داوكشمدت داظتواى د تنمو ها.

 و،َتداوك ابداورنمهداصتا رهداظتر بدتن دأن اورم دتن دت -ٜ

لاا  دأند زكاا د اا داجملاااواداورنموااادأ داعتوئاااتداظتوكناااد  ااو دبعتاارادهدأ،اا اددأ درتاتااات،د -دأ
دعتادىذاداظتو و .

 مت  دونمواوفاتداورنمواداوراظتوا. -دب

د رم دتن دإلاتاداظت سنحداظتوعر.د-ج
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دتداوراظتوا. ك  د  داوًترتاتداورنموادونك  داورنمواد  داونغاد-د
د   م داصتر رد  دأج داظتماقتاد داوفك دازنما ،د   م داورنتو ا.د-ى
د  م داظتنا،ماد  دعوثداوشك د از، اج.د- 
دلت وعدتن د م ددأجن دت  د ت  دأجن د  أدك داظت سن اتداورنمواداووايدةد،وو.د- 
د كوندذتادهر رددائأدونك ابد اظتك باتداصتا روا.د-ح
داظتك باتد اوبوئاداو رنومواداو رنموادباو  نواتداضتر  ا.تغٌتدد- 
د«.ازنًتنت»ت تبطداظتك باتدباوشابكادد-ع
اظتهااياتدتنو  دأااوو داو  وميد واثدتشام دقواا داظتهااياتداور نوااداورنواا،د هاا  دقواا د -ٓٔ

 اضتفيبد او ذك د اشاًتجا .اورنواد  م ناد د

اةدلااااىتد نهااااادد،ااااوهداصتا راااااتد او روااااُتد دت نااااُتداش، باااااياتداونغو اااااداوص  ااااادذ اااا د -ٔٔ
 اوو ائمد ؽتايااداو ري ا...اخل.

 بالصناعة المعجميةالهتمام  -9
إنددتااااأداو ااااناتاداظترجمواااااد  وثهاااااد  شاااا  تاهتاداواااايتدختاااار دق ااااواداو ر  اااا د اااا داذقتواااااد

 همااااد د  ااا دد،ساااواتفكاااان،دتواااكدذند  ااا داظترااااجأداظتوااااوتواد،اوااااد اظتوااااوتاتدتا ااااد
سن اتد ن نهاد  دتنمو هاد توعورىا،دكمادأنداوفو  د د   داظت اسن اتدت اوايسدعاُتداظت 

تو  د رجماتد  خ  ا،د قردك  تدىذهداظترجماتداظت رردةداونغاتد   دوغاهتاداور بواا.د  ا د
ىااااذهداظتراااااجأداظترجااااأداوساااا داظتوعاااارد اظترجااااأداواااارنتغ ا داظت رااااردداونغااااات،د  رجااااأداظت ااااسن اتد

وااااد داوساقااااداوذي اااا دإشدأنداضتوااااةداوفك  ااااد دهاااردددائاااأ،د شبااارد ااا دتناااا هدىاااذهداورنموااااد او  ن
داظترجماتدبُتدعُتد آ، دبغوادإ ا،اد ادقرد س أد  دجر ردأ د ادلترثد  دتبر  .

 هاااريدازلاااايةدإىلدأنداظتواااراند دعاجاااادإىلداظت اجااا داونغو ااااداورا ااااداور ااا  اد  د  ااار  هاد
 نتك دأند كنمداحتاادداجملاا  داونغو ااداور بوااداظت ويةد  راجأداذااوو ،دداظتراجأداورا اد اظتراجأ

دإؾتا د اد نه 
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دقواترداز صءداظتوعرةدتن داونسااداور  . -ٔ
 اوك ابداظت جرهدو واترداونغاداور بوا. -ٕ

  رجأداونغاداور بوادوصا خرا داظتراو . -ٖ

  رجأداظت سن اتداورنمواداذاااوادون رنوأداورا . -ٗ

 واوتهداور  .اظترجأداظت -٘

 اظتراجأداظت خ  اداونوتوا. -ٙ

تنااا دأند نمااا داحتاااادداجملاااا  د ااا د ك ااا دتنماااو داو ر  ااا دباو باااا د دإؾتاااا د  ااا دىاااذهد
داظتش  تات.

 العناية بالبحوث العلمية -11
إندق ااا اداو ر  اا د  شااكصتودلت اااجدعنهاااادإىلدإجاا اءداوب ااوثداورنموااادشداشت ماااددتنااا د

اتداوشخ ااااوا،د إنداونهااااوةدباااااوواق داونغااااوعد ماااا نز دترز اااازداوب ااااثداشنسباتاااااتداوذاتواااااد اطتااااقد
تااا دط  ااا داوب اااثددةاورنمااهدباور بواااا،دتواااكدذنداو رنااوأداوراااا د مااا  هدتاا دإكتاااادداظتر ،ااااداصتر اار

تاا داو رنااوأداورااا .دكمااادأنداورنماهداوااذعد نبغااهدأند  ااسن دباود  راارهدأ ىلد  ائفااو،د ىااذاد ااادنتوازهد
نااااكداظتر ،اااااداصتر اااارةدتاااا دط  اااا داو رنااااوأ،د اصتا راااااتدت ااااو دب رنااااوأداو رنااااوأداورااااا د  ااااو دبنشاااا دت

داظترنو اتداصتر رةداويتدمتداو وو دإووهادبس   داوب ثداورنمهداوراظتهد اووطٍت.
 و رداب تدازلايةددإىلداو  ويد داوب وثداورنموادتن داومااعاداو و واا،د أند ااد نجازد

 تغناا دتنواااوداوشااكنواتد،د إتادكنااادناا   د،ر ااااد نهاااد داذتااأداذ ناا دإفتااادىاااودب  اارداوًتقوااا،د
داوب وثداورنموادباور بوادكاندشبّرد  د 

دهاد رر داوب وث.خت و د  اكزد وثد  ف طد،و -ٔ
  ا د،  ساااد  واااد دؼت ناامداجملاااشت،دتناا دأندتكااوند ماا مرةد اا داوواقاا ،د تناا د -ٕ

 أندتو مدن ائجداوب وثد د،ر اداو نموا.

  وثداونع  اد اظتورانوا.إكتاددآوواتدون نمو دبُتداوب -ٖ
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خت و دجوائزدقومادذ،  داوب وثداظتنجزةد ،اواد دغتااهد  اادةداحمل اوسداو قماهد -ٗ
 تن داوشابكا.

 نش داوب وثدتاتداو وماداوراوواد ترمومها. -٘

إترادد نخ اتدباونغاداور بوادونب وثد اوريااااتداوايتدتنشا دباونغااتداذجنبوااد د -ٙ
 اجملصتداورنمواداظتخ نفا.

 فعيل الترجمةت -11
 ر ماارداشق  ااادداو ااائأدتنااا داظتر ،ااادتناا دأدائهااادباونغااااداذ داووطنواااد اام دقسااا دازن ااااجد

ىااودوسنماااند وااوادورجهاازة،د ىااذاداون اا دشدلتاارثدإشدد«او كنوووجوااا» اطتاار ات،د ن اا داو  اناااد
دب را هداو  انادبنغاداذ د اك نا هداادوغادون وسداورا نا.

  اناد  دط فداظت خ  ُتد إب اؤىادبنغاهتاداذوانوا،د،ًترت هاادتاتد شد كفهداا ورابداو
اوذعدو دكتردواروباد داظت اهدقومادتعوما،دذندىذهداوًترتاددتهرداوس   د تذونهادوننحلءداو اد د

  وحدوررددكبَتد  دأبناءداجمل ما دترا فدىاذاددقر الد ازبرا دبنغ و،دإتدإندن  دتنأد ادإىلدوغاد رونا
د(ٗٗ)دُتدوودت  دبنغادأجنبواد،عندتردداظتن فرُتداوكوندػتر دالدجرال.اورنأ،دتن دع

 هااريدازلااايةدإىلدأندات ماااددت رتاااداظت وفاااتداظت رن ااادباااورنو د او  انااادىااهد اا  يةدق ااوسد
 ذتاااادإجااا اءاتدتمنواااادشبااارد ااا دتسبو هاااادو فروااا دتمنواااادت ،اااذدباضتماااباند د واااوجدغت مااا داظتر ،اااا.د

دا،د   دىذهدازج اءات اوًترتادإىلداونغاداور بو
اورنوااااد داظتاجمااا َتد اوااارك وياهدإوااازا داظتو،ااار  دون  اااوهدتنااا دلاااهاداتداوريااااااتد -ٔ

دت رتادياائنهأدإىلداونغاداور بوادكو اد ك وبادباونغاداذجنبوا.
تشاجو دأتمااهدت رتااداظت وفااتداورنموااد اا داونغااتداذجنبواادإىلداونغااداور بوااد يواارد -ٕ

 ت ماددتوكد دغتاشتداوًتقواداذكادنتوا. كا،تتد اد ادغتز ا،د ا

                                                 
جملناااداد-ناار ةدتر  اا داو رنااوأد او نمواااداوبشاا  اد-اورنااو د او كنوووجواااد اونغاااداور بواااد-اواارك ويد اا اددتبااا د(ٗٗ)

د.ٕٓٔٓأك وب ددٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-اذتن دونغاداور بوا
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ع ااا دلاااا  دوكااا د اااادتااا جأد ااا داونغااااتداذجنبواااادإىلداور بوااااد جرنهااااد د  ناااا هد -ٖ
 اصتمو دو مانداشا فادةد نهاد تر دتك ايدت رت ها.

 خت و دجوائزداخوادذ،  داوك  داورنمواداظتًترتادإىلداور بوا. -ٗ

 اونغاداذ دإ ناءدعتا.داشى ما دبعت انداونغاتداذجنبوادإىلدجان  -٘

نشااا د تو  ااا داظت اااسن اتداورنموااااداظت فااا دتنوهاااادت بواااالد جرنهااااد د  ناااا هداظتًترتاااُتد -ٙ
 ت رميداوًترتاتدتاتداظت سن اتداظتوعرة.و مكونهأد  دازاها د د

تو،َتدقوا واداظت سن اتداونوتواد دؼت نمد واد  داظتر ،اد ماترةدوكا د ا د  او د -ٚ
 بملتماهداوًترتا.

 كاازداوراا  دون ر  اا د اوًترتاااد او ااملوومد اونشاا دبر شاا دتناا دأنااوداصتهاااداظترنواااددتااأداظت -ٛ
 داظتنعماداور بوادونًتبواد او  ا،اد اورنو د دغتااهداوًترتاا،د تنا دأند ا أداو نماو د ا د
احتااادداصتا راااتداور بواااد  ااو دتراا فدعاجاااتدىااذهداصتا راااتدإىلدت رتااادأ هاااتد

  نفا.اوك  د داظتواد  داورنمواداظتخ

 از،ادةد  دإ كاناتداوًترتادا وواد دأتماهداوًترتادإىلداور بوا. -ٜ

تسو  د ناىجدإترادداظتًترتاُتداورا بد داصتا رااتداور بواا،د تاو،َتد ما نز اتدتملىوا د -ٓٔ
 اظتًترتُتد د وءداشا رانادباو  اناداضتر  ا.

ر هداور بواااادتوعواااردنعاااا داظت اااا واد اظتكا وااا د اظتاااوا   ،د توعوااارداظتواوااافاتدباااُتداوااا -ٔٔ
  بونهاد بُتداور هداذ، س.

 .infoterm دisoات مادداظتواوفاتداورنمواد داظت اماتداوراظتواد   د -ٕٔ

غااداور بواادنتشجو داصتمرواتداورنمواد اظت اماتداظتهنوادور رداونر اتد اظت دت اتدباو -ٖٔ
  بًترتاداوك  داورنموا.

ثهأدبنغاااهتأداذ د  اااشلدونااا،د،هاااد كتااريدبنااادأندن خااذد اا د واقاامداورنماااءد دغتاااهدنشاا د ااود
 اا دأظتاا دتنماااءداو  ا ااواتد نااذد ا اااداو اا نداورشاا   د د، نماااددLafforgueىااودتادووينااتدش،ااويطد
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د«اد د،ر اااداورنااو اوف نمااو»تنوانااوددPour la science نشاا د  اااشلد داجملناااداورنمواااداوف نمااواد
اظتوقامداواراتهد»باونغااداوف نماوا.د  راردش،اويطد رتود،وود  صءهدإىلداشو زا دبنش د وثهأداورنموااد

 وقفاالد  خااتشلد اَتد ما  ه،د  ارا، دتا دد«اوف نماوا»إىلدنش داظت وفاتد اوب وثدبغاَتداونغااداذ د
د(٘ٗ)د   يةدإت انداونغاداذ د او  كأد دقواترىاد  دقب ديجاشتداورنأد شاوماداو  ا وُت.

 الهتمام بتعلم اللغات األجنبية -12
اواارتوةدإىلداو ر  ااا دوومااتد اااردترز اازداونغااااداذجنبوااا،د،اضتاجاااادإىلدإت اااندوغاااادأجنبواااادإند

تاظتواد راو ةدىهداووو د   يةدث ا،واد  سن دع ايعدأاااهدوك د   امدتا  ،د هنرااالدكااند
أ دطبوبااااااالدأ دوااااااناتوالدأ د ياتوااااااال..اخلدووب اااااا دتناااااا دات اااااااهدفنجاااااازاتداو كاااااا داورنمااااااهد دغتاااااااهد

فدتن دآ، د ادتوو دإووودنع اؤهد داوراكد ا دعوواو،دإفتااداشتاًتاةدىاودتنا دا،  اوو،د اووقود
إجصهداونغاداذجنبواد كانداور بوادوغادون رنوأ.دأ ادإت انداونغاتداذجنبواادإىلدجانا دإت اانداونغااد

إاها د دإ ناءداونغاداور بواد  نمجأد     واتداور  ،د لت  داوا بطداووثوا ددااذ د،عنود مهأدأنت
دُتداذىرافداو و واد ازنمانواد رال.ب

 الوعي اللغوي وتعزيز النتماء -13
ؽتاااد ماااتردتناا دإؾتاااحداطتساااداظت ًتعااادون ر  اا داوااوتهداونغااوعدبملقتواااداونغاااداذ دتناا دأ اااد

 ارتودإىلداو ازا داوف او ادتنواندونهو اد اشن مااءد اذوااوا،د أنداوواجا داواوطٍتد او او هد اوار ٍتد
اضتواااة.د  اا دىنااادكانااتداو وتواااداونغو اااد نبغااهدعتااادأندت جااا  داذااااوو د اوس ائاا دد درتواا د واقاام

او  نور ااااداظتبنواااادتنااا داطتسابااااتد اضتاااواياتداونع  اااادإىلداوس ائااا داورمنوااااداوااايتدت باااتدعوو ااااداونغااااد
د توثو دايتباطهادباوواق ،د ترز د جودىاد د جرانداونالبد ،واوود ،ك ه،د   داذااوو داورمنواا 

د(ٙٗ)

                                                 
نار ةدد-يأعداورااكدتويناتدش،اويطد ديباطدازبارا داورنماهدبعت اانداونغااد-اورك ويدأبودبكا د،اواردااررداهد(٘ٗ)

د.ٜ دٕٓٔٓأك وب ددٖٔ-ٔٔاصتزائ دد-اجملناداذتن دونغاداور بواد-تر   داو رنوأد او نمواداوبش  ا
د.ٔٓٔ دٕٓٔٓد ش دد-  ايةداو  ا،اداوموي اد-اونغاد اقرالد ايت اءد-ػتموددأزترداومّوراورك ويدد(ٙٗ)
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او ااااازا داو اااااائمُتدتنااااا داورمنوااااااداو رنوموااااااداو رنمواااااادبااااااا رماهداونغااااااداور بوااااااد داظتاااااراي د -دأ
د اصتا راتد اظتراىرد اظتراي داطتاواد اصتا راتداطتاواد داوبصدداور بوا.

تاا ةداظت وفاااتداور بواااداظت مواازةداواايتد  ااًتند،وهااادرتاااهداونغاااد وو اااداظت ااموند أقتو ااود -دب
  داضتواةداورمنوا.

إج اءدو اءاتد   ابصتد عواياتد ف وعااد ا دنفا د ا داورنمااءد اظتفكا   داورا بدؽتا د  م راوندد-ج
بااُتدن ااجداور اا د ، ااوباددكتمرااونبسصقااادوغو ااادؽتواازة،د  اا دـتباااد اا داذدباااءداظتباارتُتداوااذ  د

 داوفكااا د ثااا اءداظتر ،ااااد ي،رااااداواااذ اد يقااااداورباااايةد ب اتااااداظتنسااا د د ناااملسدتااا داجملاااا صتد اظتناااا،
 اضتااواياتدتنااا داوشخ ااواد اظتواقااامداوموااااوا..اخل،دتنااا دأندت كاازدىاااذهداون اااءاتد اظت اااابصتد

داو وتواداونغو اد تبوانداور يداو و هدونغاد دعواةداذ ا.
زتا ااداونغااد او ازا داظتاواطنُتدباضتفاا دتنا دعار دىا،دذندونغااددإىلإورايداو وانُتداو ا وادد-د

  دزتا  هاد  دتبثداوراب ُتد ات راءداظت فن ُتد ا دي تاادعر دالدكمادونوط دعر ددشبرد
اشن مااااءداذواااو دإىلدتااا اثداذ ااااد ث ا، هاااا،د  ااااداونغاااادإشدػتاااويدىاااذهداو  ا،ااااد عا ن هااااد

د اظترقةدتنها.
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 (1الملحق رقم )
 

 استبانة الدراسة المرجعية للخطة العامة لتعريب التعليم



 92 

 
 

 (2الملحق رقم )
 

 قع اللغة العربية في الوطن العربياستبانة لتعرف وا



 93 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 

 

 

 

 

 
 
 

 استبانة
 لتعرف واقع اللغة العربية في الوطن العربي

 
 
 
 
 
 
 

2119 
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 مالحظات
 
 

اوغاا ةد اا دىااذهداشااا بانادىااودتراا فد اقاا داونغاااداور بوااادتناا د،  ساااداوااوط د .ٔ
اصتاااا رهد  داو رناااوأداصتاااا ره،داورااا  د ااا دعواااثدترنومهااااد داو رناااوأد اااادقبااا د

  اا رماعتاد داجمل م د  داوب ثداورنمه.

توجااودىااذهداشااا بانادإىلد اار  عداظتناااىجدبااو اياتداوًتبواااد إىلدتمااراءداوكنواااتد .ٕ
  داصتا راتد اظتم  وُتدت داوب ثداورنمهد،وها.

  جاااا دتااااو،هداورقاااااد دازجابااااادباااا  حدتاوواااااد اااا داظتماااا  ووا،د اضتاااا  دتناااا د .ٖ
 تداوواقرواد مانالدومص اداوب ث.اوبوانا
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 اللغة العربية في الدساتير العربية –أولً 
اللغاااااة الرسااااامية 
المعتماااااادة فااااااي 

بالدنااا  دسااتور
 هي:

اونغااااااااااااااداورااااااااااااااا بواد
داوف و ا

اونغ اااااااااانداور بواااااااااادداونغاداذجنبوا
د اذجنبوا

دوغاتدأ، س

دددد

 يرجى وضع إشارة )   ( في الخانة التي تختارهامالحظة: 
 

 تعليم اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي -ثانياً 
عدد الحصص المخصصة لتعليم 

 اللغة العربية في:
عدد الحصص المخصصة للغة العربية في 

 الخطة المدرسية
عدد الحصص للمواد كافة في 

 الخطة المدرسية
الحلقااااة األولااااى ماااان مرحلااااة التعلاااايم 

الصاافوف ماان األول حتااى »األساسااي 
 «مسالرابع أو الخا

دد الصف األول:
د الصف الثاني:
د الصف الثالث:
د الصف الرابع:

الحلقاااااة الثانياااااة مااااان مرحلاااااة التعلااااايم 
الصاااافوف ماااان الرابااااع أو »األساسااااي 

 «الخامس حتى التاسع

دد الصف الخامس:
د الصف السادس
د الصف السابع:
د الصف الثامن:
د الصف التاسع:

دد لعاشرالصف ا المرحلة الثانوية
الصاااااف الحاااااادي 

 عشر
 األدبي العلمي

دد

الصاااااااااف الثااااااااااني 
 عشر

 األدبي العلمي
دد
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 في التعليم ما قبل الجامعي تعليم اللغة األجنبية –ثالثاً 

 
هل تعلم اللغة األجنبية في الحلقة 
 األولى من مرحلة التعليم األساسي؟

 ل نعم
  

 ن الصف...............يبدأ تعليم اللغة األجنبية األولى م -
 يبدأ تعليم اللغة األجنبية الثانية في حال وجودها من الصف............... -

 عدد الحصص المخصصة للغة األجنبية في الخطة الدراسية
الحلقااااااة األولااااااى ماااااان مرحلااااااة التعلاااااايم 

الصااافوف مااان األول حتاااى »األساساااي 
 «الرابع أو الخامس

دد

م الحلقااااااة الثانيااااااة ماااااان مرحلااااااة التعلااااااي
الصاااااافوف ماااااان الرابااااااع أو »األساسااااااي 

 «الخامس حتى التاسع

دد

دد المرحلة الثانوية
  الصف العاشر

الصاااف الحاااادي 
 عشر

 األدبي العلمي
  

الصاااااااف الثااااااااني 
 عشر

 األدبي العلمي
  

 
 قبل الجامعيلغة التعليم التي يستعملها المعلم في جميع المواد العلمية واألدبية في التعليم ما  –ثالثاً 

 في المدارس الخاصة في المدارس الرسمية 
اللغة 
 العربية

اللغة 
 األجنبية

اللغتان 
 معاً 

اللغاااااااااااااة 
 العربية

 اللغتان معاً  اللغة األجنبية

   الحلقة األولى من التعليم األساسي
   الحلقة الثانية من التعليم األساسي

   المرحلة الثانوية
 باللغة األجنبية هي: المواد التي يدرسها المعلم -
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 التعليم الجامعي -رابعاً 
 لغة التعليم في جميع المواد العلمية واإلنسانية في التعليم الجامعي

في الجامعات الرسمية  
 الحكومية

 في الجامعات الخاصة

اللغااااااااااااااااااااااااة 
 العربية

اللغااااااااااااااااااااااااة 
 األجنبية

اللغتااااااااااااااااان 
 معاً 

اللغااااااااااااااااااااااااة 
 العربية

اللغااااااااااااااااااااااااة 
 األجنبية

اللغتااااااااااااااااان 
 معاً 

دددددددوسبوااوكنواتدا
دددددددكنواتداعتنراا

دددددددكنواتداورنو دازنمانوا
 

 الكليات الجامعية التي تدرس فيها المواد باللغة األجنبية إضافة إلى الكليات المشار إليها هي: -
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 واقع استعمال اللغة العربية في المجتمع -خامساً 
الزدواجيااااااااااااااااااااااااااااة  األجنبية الفصيحة العامية الدارجة 

العامياااااة »اللغوياااااة 
 «والفصيحة

الثنائياااااااة اللغوياااااااة 
العربياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة »

 «واألجنبية
اللغة الساائدة فاي 

 المجتمع هي:
     

اللغة الساائدة فاي 
 اإلعالم هي:

     

اللغة الساائدة فاي 
الاااااااااااااااااااااااااااااااااااوزارات 

 واإلدارات هي:

     

اللغة الساائدة فاي 
المؤسسااااااااااااااااااااااااات 
القتصااااااااااااااااااااااااااادية 

 والتجارية هي:

     

اللغة الساائدة فاي 
قطااع مؤسسات ال
 الخاص هي:

     

اللغاااااااااة الساااااااااائدة 
عااااااااالى واجهااااااااات 
المحاااال التجارياااة 
والخدميااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 والسياحية هي:

     

 سؤال خاص لوزارة التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي
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 واقع البحث العلمي باللغة العربية -سادساً 

 
 البحوث العلمية المنجزة تنشر في:

المجااااالت الصااااادرة باللغااااة 
 العربية

 المئوية المقدرةنسبتها 
 تتراوح بين

المجااااااااااااااااالت العلميااااااااااااااااة 
 الصادرة باللغة األجنبية

نسبتها المئوية المقدرة تتراوح 
 بين

  صفر   صفر 
  :25-صفر  :25-صفر
25-51:  25-51:  
51-75:  51-75:  
75-111:  75-111:  

111:  111:  
 

 ةالنسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربي
 في خارج الجامعات تتراوح بين: في الجامعات تتراوح بين:

  صفر  صفر
  :25 -صفر  :25 -صفر
25-51:  25-51:  
51-75:  51-75:  
75-111:  75-111:  

111:  111:  
 

 النسبة المئوية للبحوث العلمية المترجمة إلى العربية
 بين:في خارج الجامعات تتراوح  في الجامعات تتراوح بين:

  صفر  صفر
  :25-صفر  :25-صفر
25-51:  25-51:  
51-75:  51-75:  
75-111:  75-111:  
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111:  111:  
 

النسبة المئوية المقدرة لمدى استخدام الباحثين لكل من  
 التقانات الحديثة تتراوح بين:

-صفر صفر
25: 

25-
51: 

51-
75: 

75-
111: 

111: 

       بنوك المعلومات

       اللكتروني اإلعالم

       المعاجم اللكترونية المتخصصة

       «اإلنترنت»الشابكة 

       الترجمة اآللية

       غير ذلك
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 نوعية البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية:

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم اإلنسانية

 

بحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال النسبة المئوية لل
 العلوم البحتية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم التطبيقية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم التربوية

 

 النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال
 العلوم النفسية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم القتصادية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم األدبية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم اللغوية

 

وث العلمية المنجزة بالعربية في مجال النسبة المئوية للبح
 علوم الدراسات التاريخية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم الجتماعية

 

النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية في مجال 
 العلوم الفلسفية

 

في مجال  النسبة المئوية للبحوث العلمية المنجزة بالعربية
 الدراسات الدينية

 

 

 


