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 مقدمة: -1
شك أن لغة األمة هي  أهيم مماميشخ شتهي وهش اهي  جيرب ورشمعهيش ام شم هيش  ال

اعلامهيش اأمرشههييش ععييم اليي من  عييب هيي  ا، هيش الماايي   الييللك واييش   األميية عليي  
لغوهيييش  ميييش وايييش   علييي  ا شوهيييش  اوص   ييي  عجييي موهش اهييياة و،امهيييش اوييي  وجيييو،   

ميييش اجيييو  شل الم يييشم  مهوام يييا اش شوهيييش ال لم ييية ااألهع ييية االب  ييية  و جيييم ألع ش هيييش 
االلغيية عهيييلا الم  يي  هييي  ال،م ييا الوييي  وهيييب  و ييههخ مهيييشهمهش او اعييخ أشييي شلهش 

اشضييم األميية عمشضيي هش اومع،هييش عمجييومعلهش   هيي  جييرب اضييشموهش الجييشلبة ام، يية 
 .(2)اضشموهش ال،شم ة  اومثب إماهوهش الب مة المو،ل ة  اا الومهم ااال ههشم

إل  و،ا م ع ههيم عشل ميب الريشه االوت،ي ، المي  م ا مش أن ال شس  هه ان هامًش 
 ييللك  جيي ان إليي  ر ييب لغييوهم اييشهمة عليي  الو ع ييم عيين متوليي  ميي معهم اعيين تبيي  
تيياالرهم اعيين مموضيي شخ ال لييم امجييورهاخ الم م يية امجييواهثشخ الومييهم  يي  واا ييل 
جيي م الاضييشمة ان جييش  ة الموجييشمع  عييب  ر لا هييش موه  يية الجييومعشب مجييورهاخ ال لييم 

 االم م ة ااجن اجو  شعهش اجهالة الوهم     آ شاهش المو ههة.
االلغشخ  شألمم وومهم اووأتم عب إن ومهم اللغة اوأتمهيش   يشه  جيش م ا ياا د وميهم 
األمة اوأتمهش الي ن وتلي  ال يمل  ي  م يهان ال ليام  ي  الاايخ الاشضيم   ميه  يش اا 

شلم الميييه م اثمش يييشخ مييين ايييه وهيييهاا  ييي  أا  جيييل،ش هم الماة وميييهمهم الاضيييشماخ ال ييي
اعلاا   هلييان ميين م يي ن ولييك بمس االه يياه اال ا ييشن اعلامهييش   ييأجييعمهم ميين األمييم  ييشل

ميًش الثمش شخ اال لام ا  ملا هش إل  لغوهم ال مع ة الاااهة المع  ة ل ومثلاهش ا   يهاهش عم
ثييم  ييشو ا غييلاهش ع عمييم وهم البييلة ا هيياااهش ثمش يية عمع يية أاجيي  شييمااًل اعلامييًش أ اا

 و،امًا ش خ أ اامهش     لمشخ ال شلم المه م اما ًش عه هة.
اايه اجييو،شعخ اللغية ال مع يية ع يهمش اارهييخ ولييك الثمش يشخ اال لييام اميش وضييم ميين 
أجيمشو لعع يشن االم يش   ليم   ين لل ييمل م م ية عهيش أن وجيواعل الوجيم شخ الره ييهة 

شا. اعيللك ايهخ لغية عبضب مش أصاو خ من ا ي  امما ية اايهمة علي  الوال يه ااالشيوم
ع ية ل جيخ  ي  أميش ال يام  شألمية ال م  م    ال شلم امعة ،ا لة من الي من الب م اال لا 

اعل  المام مين ماا هيش الرغما ي  المهيم اا شهيش عيشلثمااخ  ،ل  ة الم ل الاضشمد 
العشم ة االمشه ة و ه  عهش عااه  ج شج ة وبماهش اوع ثمهش عل  ها ي خ موبماية 
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للييك  ليي  وييا  ع الغ يي  اووميي م انم ش يشخ العشييم ة ااالاوهييشه ة   ايياب  وهيهم الميياي   
لغية ال مع ية  يأاهن ثم هيلا الاضي  الموب يك  ي  الهان اللاشا عم ل الاضشمة  ااه أ

ليييي  الوتليييي  عيييين مجييييش مة الو،ييييام ال لميييي  االوم يييي  الييييماهن  اعليييي  ااوهييييش ااشههييييش إ
مييب عليي  اللاييشا عشلم ييل المجييلال ن  يي  األميية وميي  وع يية و  يي  الوتليي  اوع يية ال 

االمجييلالان  يي  األميية هييم أ ماههييش  شن علغييخ مااا يي  امهمييش اشييوه ومهميي  ان جييش   أ يي
لي  مهيش ا األميم   شيأ هش امجيشعهوهش علي  االموميشو إالل ن   ، عهم ال مب علي  م ي

المومهمييية  اال شيييك أن مجيييلال ة االموميييشو عشللغييية ال مع ييية او،ا مهيييش  مييي  علييي   شهيييب 
المشهة الومعا  ن االلغا  ن اعش ب تشص عل  أجشولة الرشم شخ شاث ن ا عالمب م ن اال

امين ه يش  يشن    ية شيعشل األمية و لي مهم اوثمي بهم للهام الم يشهد الم يا، عهيم  ي  وه
للو ليي م عشللغيية ال مع يية األهم يية البم ييهة االشييأن ال ع ييم اللييلان  ورل ييشن عشلرييهب الشييه ه 

 ميييه  ييي  رم ييي  أمريييشو اللميييشواخ الوييي  وا  اليييلد  هيييشه    ييي  األ شييي،ة ااالرومشعيييشخ
الوي  وهيه  إلي  و،يا م الو لي م اجيهالة ولمي ن ال ليام االومش ية  أا ميش الا،ن ال مع  

اه،لح عل  وجم و  عمش لة و م يل الو لي م ال يشل  أا الو لي م الريشم    ي  اليا،ن 
 ال مع .

 م عشللغيية االو م ييل اهيي، اًش هييا إ رييشه ممييشع خ عمع يية لعلبييش  األر ع يية للو ليي
ا مهيييه عشلو م يييل اشل يييًش   (1)ال مع ييية ااجيييو مشلهش  ييي  م يييشه ن الم م ييية العشيييم ة  ش ييية

اجيو مشب اللغيية ال مع يية لغيية اام ية  يي  الييا،ن ال معيي  ااجيو مشلهش  يي  الو ليي م عرم يي  
مماال  االعاث ال لم  عمتول   ماع  اوتههشو  ااجو مشلهش لغة عمب    رم   

هاموهييش ملججييشخ الهاليية االمروميي  ا  ال يين الو م ييل  يي  الااايي     يي     (1)ا اماوهييش ااا
ج شهة اللغة ال مع ة عل  أمضهش عمش  اايه المشيشعم ال مع ية ا رم هيش اياب وشم تهيش 
اااا هييييش امهيييي مهش اعشلوييييشل   هييييا الاجيييي لة للتييييما  ميييين ها ييييمة الوتليييي  االرومييييشع  

شم   اليييللك المومثيييب  ييي  الور  ييية ااالعوميييشه علييي  اللغيييشخ األتيييمي  ييي  ومثيييب الم ييي
 يييي  م  ييييشش األ ثييييم شييييمااًل  للااييييهة ال مع يييية مضييييما هش الاضييييشمد    ،يييي  الو م ييييل

الم شهم ا    هش عل   جم ،اا الوتلي  االوايمم مين أ يااع الوع يشخ االاوهيشه ة 
 .(1)االومش  ة االثمش  ة 
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امن ه ش و ان الغش ة من الو م ل ه  أااًل تليا شتهي ة إعهاع ية عمع ية موم ي ة 
مة اللاو ييية علييي  إ ويييش  ال ليييم اويييا، ن الومش ييية  اثش  يييًش وال يييه الميييهمة علييي  وموليييك الميييه

المشيييشم ة االوبشعيييب مييين م ،ليييا موم ييي  أد أن وجيييهم األمييية ال مع ييية  ييي  الاضيييشمة 
ال شلم يييية الم شهييييم عضييييم اييييهموهش العشييييم ة اال لم يييية االمشه يييية اواا ييييه اجييييوماو ر شوهش 

االجع ب إل  لليك هيا  مش ة    ال شلم وو ما ًش اوام ا إجهشم  ع م    و،ام ال لم اال
ان جييشن الييلد  ولميي  علييام ال هييم  علغويي  ا عاييث   هييش    ييان للييك إا ييشو للثمش يية 
ال مع يييية عييييي ن الموتههييييي ن المو لمييييي ن ارميييييشه م الشيييي ل عميييييش  اجييييي  مييييين اشعيييييهة 
المشييشم ة اهيي   اليياع  عشلومييهم اهعييم الشيي ال عشلاشريية إل يي  اانجييهشم  يي  و،ييا مش 

  أن الو م ل   ب اضشمد شيشمب لا اورشهيشخ عيهة  اايه اعوميه هيلا اهلا      (1)
المبهييام الااجيي  للو م ييل  يي  وال ليي  الورمعيية الجييام ة عهييه  اال،يي ع عليي  و،ييام 
عمل يية و م ييل الو ليي م  يي  ا،ييم عمعيي  اعومييه الو ليي م عشللغيية ال مع يية م ييل عها يية هييلا 

 الممن.
 مرحلة البداية -2

 وهييشو الايييمل ال شلم يية األالييي  مييمخ جيييام ة عبويييمة ع ييه ا ه يييشم الا ييم ال ثميييش   اا
اهيي مة اوهييبخ عشيي ام اييام  عييشمم مهييهخ ليي  ام يية إا ييشو شييملخ عيي ه  باجييوم 

هشو عجما، الا يم الششم اش،عة اعوهاو من ال ه  الثش   من الممن الوشج  عشم اا و
ا رييييم عيييين هييييلا الشيييي ام المييييام  إاجييييشس عضييييمامة امييييو ك   2121الوم يييي  عييييشم 
  (6)ج شهة ال مع ة عل  األمض ال مع ة اضيمامة ماا عية ال يشلم المواضيم ممامشخ ال

 ع ييييه ا جيييياشل األوييييماك اييييشم ال،يييي ل الييييل ن ا م، ييييخ هماجييييوهم  يييي  مهمجيييية ال،ييييل 
ال ثمش  ييية عايييث مريييشب الثمش ييية االب يييم علييي  إ شيييشو مهمجييية لل،يييل  ييي  همشيييا علييي  

ويهم س   هيش أ،عيشو أ مشض الم ول ال،ع  ال ثمش    و لم ال،يل االهي هلة ا ويال  ال
همجييية اجيييم اأ،ليييا علييي  هيييلش الم ن و يييان ال مع ييية لغييية الو لييي م   هيييش عيييمل  علييي  أ

ااييه تههييخ الا اميية الب هييل ة ا  ييلاك ماا  يية تشهيية  المهمجيية ال،ع يية ال مع يية 
وللبيييش  يييااة رشم ييية عمع ييية  ييي  ل وبيييشا علييي  هيييلش المهمجييية اعلييي  مهمجييية الامييياا ل

 2121ن ،ي ل المهمجية ال،ع ية ال مع ية عيشم ااه وتمرخ اله  ية األالي  مي جام ش 
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من الل ن اعوهأخ هماجوهم ال لم ة عشللغية الوم  ية اأ هياا الجي ة األت يمة عشللغية ال مع ية 
 .(7)اعلغ عهههم ثمش  ة اأمع  ن ،ع عًش 

ال جخ همشا أاب من عل م ال،ل عشللغة ال مع ة  ي  ال هيم الايه ث   ميه عيهأخ 
شجيي  عشيم ا  ميش أ شيأ مامييه علي  عششيش مهمجية ال،ييل الورمعية األالي   ي  الميمن الو

 2117م ا ليييخ هيييلش المهمجييية ويييهم س عشل مع ييية اوييي  عيييشم 2117 ييي  الميييشهمة جييي ة 
ا  ميييش ايييمم أن و يييان لغييية الو لييي م   هيييش هييي  اللغييية ان رل   ييية عضيييغ، ج شجييي  مييين 

م ة  يي  وم  يي  الشيي ام المييام   العم ،ييش   ن. ا ييللك أجييهمخ ع ييض المييهامس الوعشيي
هش اللغة ال مع ة   ش ة عشألوماك  ال ن للك لم  هم ،ا ً  إل جيمعشن ميش  ،ين عشعومشه

إل  أن و     اللغة ال مع ة  جهم     م ة ال مل ا تلا م هم أمة اا ية ايه وجيو  ه 
مريههش الغيشعم   وتلييخ عين اللغيية ال مع ية اوااليخ إليي  لغيشخ الييهاب الوي  ا وواوهييش  

 ة    ع ماخ الوي  و يم  ال يام عشجيم الرشم ية  مش اهث    ال ل ة ان رل   ة الجام 
الو لييي م عشللغييية ال مع ييية ثيييم وااليييخ إلييي  اللغييية  2166األمم   ييية  ا يييث عيييهأخ عيييشم 

م. ا للك  ش خ اشب المهامس الو  ا وواهيش ماجي ش الم هيم ة 2111ان رل   ة عشم 
  اال ل ييية ال جييياع ة الوييي  أججيييهش البم جييي ان  ييي  (1) ييي  الميييهس اال شهيييمة ااميييص 

اعم خ رشم شخ الا،ن ال مع  عل  الة عهههش  ام ل  اماعة تمس اث ث ن  خ ما ع 
جييي ة  هم س ال ليييام ال،ع ييية علغيييشخ أر ع ييية اوييي  وع يييخ همشيييا اضييي ة الو لييي م عشللغييية 

 .2121ال مع ة    عشم 
  إال أن هيييلش 2111-2121اجيييوممخ عيييها شخ الو م يييل  ييي  جيييام ة  ويييمة اهييي مة 

ا  الا شة    جيام ة   بي  م يهان شو م ل رم   م البومة اوجمخ ععلب رهاه رعشمة ل
الرهيياه المجييم ة مأخ الا اميية الب هييل ة أن عل هيييش  يي  و ييان رييه مة عامييب الجيييمة 
ال مع يية أن و شييل هاليية وجييو مب إهاماوهييش املججييشوهش ار شييهش اللغيية ال مع يية  ا ييشن 
  عل هيييش  ميييش ايييشب جيييش،  الاهيييمد اأن واييياب اللغييية المجيييم ة مييين اللغييية الوم  ييية إلييي

ال مع يييية  يييي  رم يييي  الييييهاا م االمييييهامس االييييهااا نا. لمييييه  ش ييييخ أهييييم إ رييييش اخ ال هييييه 
  ال معييي  او م يييل الميييهامس الب هيييل  علييي  ،م يييا الو م يييل وأجييي س المرمييي  ال لمييي

  ااه أجهم المرم     و ل م ما ب  الهالة اااعه ان ششو اأجشل ل الوماجب المجم ة
ول المهمجي ة االمري خ االهيا  اأايشم اومرم المه،لاشخ انهام ة اماال لغة ال 
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ال ه ييه انهام يية امااييل لغيية ال وييل المهمجيي ة االمريي خ االهييا  اأاييشم ال ه ييه ميين 
الماشضييييماخ اال ييييهااخ ال شميييية الويييي  مهييييهخ ليييي  جييييع ب االوهييييشب عشلا ييييشة ال شميييية ا 
شييير خ ملججيييشخ الهالييية علييي  ،ليييل مجيييشعهو   ييي  و م يييل ال ث يييم مييين ال لميييشخ 

 ة.االو شع م المجو مل
االجييمة المم يي ة لل هييه الب هييل  هيي  االهومييشم ال ع ييم عو م ييل الو ليي م   مييه شيي ب 
لر يييييية االهيييييي، اشخ ال لم يييييية المجييييييو ملة  يييييي  ال وييييييل المهمجيييييي ة عم شجيييييية جييييييش،  
الاهمد   مش اهوم عشلو ل م ال شل  اللد  شن مموهمًا عل  م هيهد ال،يل االامياا 

ل   ال ويييييييل الرشم  ييييييية اماح  شييييييير  علييييييي  الويييييييهم س عشللغييييييية ال مع ييييييية اعلييييييي  ويييييييأ
المهييييي،لاشخ التشهييييية عشل،يييييل  االتوهشهييييي ة امهيييييه عيييييللك الجيييييع ب إلييييي  اضييييي 

اايييه جيييشعه الهالييية علييي   ريييشح الورمعييية ان ميييشن ال ع يييم عشال وميييشو ال معييي   االاميياا 
اعضمامة م   شأن اللغة ال مع ة  للك ان مشن اللد  شن  وال  عي  رمياع الم لمي ن 

الياال الرهياه المتلهية  هة الب يم  ي  وليك الممالية ايشااللغا  ن ااألهعشو اا مهم من 
 الو  عللهش هلالو لمش  ول ال رشح لممالة عها ة و م ل الا شة    جام ش.

ريية وضييش م الرهيياه امهمييش   يين األمييم  ييين العها يية الجييل مة للو م ييل اهييلخ  و 
لممام ااه مهه ل رشح هلش العها ة واا م أمع ة أم شن أجشج ة ه  ا المجم ة االتشهة 

الج شج  اان مشن عشلو م ل اج لة لوام ا ع ث ام م  لعمة ال مع ة ااضح الهه  
 اان شهة من الم شخ المااو .

 مرحلة التأسيس -3
ليييم وجيييومم ممالييية الا يييم الب هيييل  ،يييا ً    جيييمعشن ميييش اضييي  البم جييي ان علييي  

اوي   2111الا امة ال مع ة األال  اعهأخ ممالة اال وهال الو  اجوممخ من عشم 
ش المماليية  ييعح الشيي ال المييام  الرييلاا إليي  ااييه اييشاب البم جيي ان  يي  هييل  2111

ليي   ييمض لغييوهم ام ييشهرهم عليي  الو ليي م. ع ييه أ هييم لييم  جييو،  اا عماليية الو م ييل ااا 
وام ا  هم اشجم    هلا المرشب   شلش ام المام  لم  تميه االامشجية لل مع ية ليم 

ال ضيييييشب ضيييييه االجيييييو مشم ميييية لمجيييييألة وهمييييه ااا ميييييش ا هاهخ وأرريييييًش اأهيييييعاخ م   
اايييه جيييشعه  ييي  لليييك عيييهم عميييشو البم جييي  ن  ييي  جيييام ة ميييهة ،ا لييية  االيييوتلص م ييي  

وم ييي هم مييين وام يييا اش يييشوهم  ييي  المضيييشو علييي  الشييي ام الميييام   اال شيييك أن  ويييمة 
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اال شييك أن  وييمة اال وييهال اييه  جييلع ًش  ع ييمًا عليي  عمل يية الو م ييل اال وييهال اييه أثييمخ 
م  مييه لرييأ البم جيي ان إليي   ييمض لغييوه  ًش  ع ييمًا عليي  عمل يية الو م ييل لعأثييمخ وييأث مًا جيي

اأاييهاخ األمييااب عليي  المييهامس األهل يية الويي    يي  المييهامس اشيير اا عليي  و ل مهييش 
و لم عشلبم ج ة ا جمخ أمامهش  عل  ا ن اامعخ المهامس األتمي ااممخ مين أد 

عغ يية ه  هييش  (1)عل هييش  شخ الويي   ش ييخ وبييمضل  يياع ميين الييهعم المييشهد اأمهمييخ عشلشيي
اعل  المام من  ب هلش الوهاع م لم  جو،  البم ج ان وام يا ميأمعهم  إل  انا ا 

 و رييية ال يييمش الشيييه ه ل جيييو مشم البم جييي  اويييأر   الشييي ام اليييما ض لييي  مييين تييي ب 
الثيياماخ الجييام ة الويي  لييم وهييهأ  األمييم الييلد ر ييب إومييشن اللغيية ال مع يية هالليية عليي  

 .(21)وبش      و ل مهش هاللة عل  ا،  ة الم لم ا،  ة ال،شلل اال
امييي  لليييك ليييم ووااييي  عمل ييية الو م يييل تييي ب هيييلش البويييمة ومشميييًش  علييي  اليييمام مييين 

ا ييشن لهييش  2112وعش، هييش.  مييه هييهمخ مرليية مرميي  اللغيية ال مع يية  يي  عها يية عييشم 
البضيييب  ييي   شيييم ال ه يييه مييين العاييياث االهماجيييشخ اللغا ييية ااألهع ييية االوشم ت ييية   ميييش 

مشماع  ل ة  2111   المرم  إل  وأل   م رم ره ه للغة ال مع ة. ااض  عشم ج
  ااعويييهع جييي ة مييي ح الريييياا   2111اآلهال ا ريييح  ييي  ا وويييشح  ااوهيييش األاليييي  عيييشم 

 الوشر   ة لمن  تهم اللغة ال مع ة ا جهم    إا شو وماثهش.
هييلش ا ييللك  ييشن لعجييشولة الرييشم   ن  ضييب  ع ييم  يي  ه يي  عمل يية الو م ييل  يي  

الممالة   مه أهماا عل  الو ل م عشل مع ة    م ههد ال،ل االامياا  اع بياا علي  
اضييييييي  المهييييييي،لاشخ ال لم ييييييية ع يييييييب أهل ا يييييييه  اامهييييييياا علييييييي  إ يييييييماه مجيييييييشمه 

اأهيهم أجيشولة  ال مع ية  ي   هش ية  ويعهم الرشم  ية المه،لاشخ عيشللغو ن البم جي ة ا 
هاا عليييي  الم ييييشم عمهميييية   او شهيييي2111ال،ييييل مرليييية الم هييييه ال،عيييي  ال معيييي  عييييشم 

الويهم س عشل مع ية اعليي  ر يب اللغية ال مع يية ووجي  لل ليام ال،ع يية  ميش اوجي خ لل لييام 
توهشهشخ ااه  رح ع ض األجشولة    وأل   ال ول ال لم ة    اال  (22)الاماا ة 

ا يشن هيلا الويأل   ال ويل ال لم ية  ي  االتوهشهيشخ الها مية  الها مة عشللغة ال مع ية 
موهش علييي   يييشن هيييلا الويييأل   ال لمييي  عشللغييية ال مع ييية هلييي ً  علييي  ايييه  ييية مععشللغييية ال 

ا رييييل أن ال   ومييييه أن األمييييم  ييييشن جييييهً  عليييي  هييييلالو  اجييييو  شل ال لييييام الاه ثيييية 
اليييمااه   ميييه هأل األجيييشولة ا يييم الضيييشل  ن عشللغييية علييي  اجيييو مشب ميييش  يييشن   مهيييهم 
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ماشضيماوهم علجيشن عمعي  جيل م.  اعللاا رهاهًا رعشمة     مول اا  شه ة اللغة ا لمياا
ا امه األجيوشل جي  ه األ غيش   مثيشاًل  ي  إايهي اااشي   وشعي  ااشضيم اللغية ال مع ية 

اليه وام الشي،  أن    المضي   اال ي م الهيا ح   مياب اايهث   الششما عل  الرهه 
ا ييشن اييه و لييم عشلوم  يية ا شييأ  شييأة  –ال ،شجيي  المشييهام المماييام جييشم  الجييش،  

 وييل الييهمس ا  ليي  اشلاييًش عشل مع يية إهيي ح لغويي    رييههش هييلا ا ييم  ييشن   -وم  يية
اشعلييية لحهييي ح    وعهيييش مييين ره يييه   اب هيييش الجيييش،  عييين  هيييم اليييل ا غيييها  ييي  

الماشضييمة الاااييهة  الهييعشح  اشضييم عهييش ، عيي   اال  مييب مييش   بميي  عليي  ضييع، لغيية
ن جيي ة اهييلا مييش ه يي  األجييوشل  ييمه عليي  إليي  الميياب ااع ييه عشييم  عيين أمعيي  جييشعشخ 

مضييخ عليي  هييلا الوييها ن اموميي  مجييواي الو ليي م  يي  الرشم يية الجييام ة اامومييخ اللغيية 
عيياا ومع يية وم  يية ااجيي ارييشو  ه إليي هم أمييم الو ليي م أاب إ شييش هش ال مع يية عييشعو اب ميين مص

أجشولة أوم اا اللغة ال مع ة اآهاعهش اهم ال ام  لمان هماجهم علغة أامل إل  البهيا  
 ال،ل االاماا علغة عمع ة ممعالة. ااه اض اا الوأل     

 مرحلة التوسع والترسيخ -4
ااو  م وه   2116ب عشم  م ن الماب إن هلش الممالة وموه من ع ه االجوم 

إلي  و م يا و م يل الا يشة ااه اوهبخ هلش الممالة ع شش، شيه ه  هيه   الجع   شخ 
رشم ة مثب  ل ة ااه ا وواخ    م وه  هلش البومة  ل شخ ره هة    ال    جام ة 

ال ليييام االه هجييية االوريييشمة ااالاوهيييشه االهييي هلة ا،يييل األجييي شن  ميييش ا ووايييخ م يييشخ 
المهامس    الميهن ااألم يش  اعيللخ ع ش ية  ش مية عيعيهاه الم لمي ن االمهمجي ن لغا يًش 

 اومعا ًش ا جمخ جعب ال،عشعة االوأل   االومرمة.
رهًا ا شن م  مهم ممن أا هاا   شن عهه األجشولة    الرشم شخ    العها ة ال  ً 

 ييشن هييلالو  وم يي ن عمييهموهم ال ع ييمة عليي   وتهيص  يي   م جييش أعييشن عهييه اال وييهال لل
الميش  ييشن الميمام الج شجيي   اعلي  الومرميية مين اللغية البم جيي ة  ال وشعية عشللغية ال مع يية

ااضاًش ال لعس     ا ل م رم   من   لم    الومع ة االو ل م    متولي  المجيوا شخ 
الويهم س عشللغية ال مع يية اويا  م ال ويشل االممريي  ال معي   ليللك اجييو،شعخ وليك المليية 
مييين األجيييشولة أن و رييي  تييي ب  ويييمة عجييي ،ة مييين الييي من أعميييشاًل رل لييية  ييي  الويييأل   

اعوعمخ اللع ة األجشج ة الو  اشمخ عل هش عمل ية و م يل الو لي م الريشم     االومرمة
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األاا ييب الجييو،شع عليي  األالييل الم شهضييان   يي  جييام ش  اليياال  رييشح هييلالو الييمااه
االمويشع   وأت مهش  ومة ا م اه مة من ال من لام ة الو م ل عمالة ام ة الو م ل ا 

لهلش البومة  شهه ههام عهه ال  جوهشن ع  من  ول الم شض شخ االب   يشو اال  م يشو 
اوهييشه  اعلييم األا ييشو اال،ييل االهيي هلة إضييش ة إليي   وييل ال لييام ان جييش  ة اعلييم اال

ال ن هلش ال ول لم و ن وبي  عيشلغمض   شالتوهشهيشخ الم،ليال وهم جيهش مو اعية 
ا ث مة    اي ن أن عيهه المهمجي ن اليل ن  مي  علي   يااهلهم عيلو الويأل   عشل مع ية 

 م  وييييييل عمع يييييية  يييييي  رم يييييي  ال ييييييب إليييييي  اييييييه  ر ييييييب ميييييين المجييييييوا ب ومم عييييييًش وييييييا 
الم و ين األمل ية  المش لة لش اه لا  همخ األمل ة الرشم  ة لاب ه االتوهشهشخ 

الرشم  ة جاي ومرمة جم  ة لمااض   الماشضماخ الو   لم هش المهمس عل  ، ع  
 عي     مشهة من مااه الم هش   ا توشم المهمس ماضاع  ب ماشضمة من  ويشل أر

وشييل ل أمل ويي   ييب عييشم   ضيي   إل هييش أا  اييل  م هييش  ييماش م شجييعًش  ا مييام المييهمس ع
الييم وجييمح المااعييه  همهييم ااجييو  شعهم لماضيياع الماشضييمة ، عيي  ا  ا مييًش الجييورشعة

الو   شن م مااًل عهش    الرشم ة عواا ب األمل ة إل   وشل ريشم   م،عياع إال ع يه 
ن و يييهب اويييهاا اوهيييال مضييي  ثييي ث جييي ااخ علييي  األايييب علييي  وهم جيييهش  علييي  أ

مرلس المجم ع شو اع همش  ماه وا ب األمل ة إل   وشل م،عاع  مام  اوغ    ب ج ة 
      ماضاع األمل ة عيامام للك عل  ومم م وما م  من أجوشل االتوهشص اللد  م

تييلًا عشلاجييعشن واا ييا األمل يية ميي  الم هييش  الممييمم ااجيين الهيي شاة اجيي مة اللغيية آ
اايه أا يخ هيلش اآلل ية الوي    يه عشلمهي،لاشخ الم وميهة  ي  المجيم اهاة الو ع م االوم

الم وعية ال مع ية عم يشخ ال ويل ال مع ية   2176م شخ او  عشم عم خ موع ة    الرش
ااييه جييشعه هييلش اآلل يية عليي  ال رييشح    االتوهشهييشخ ال لم يية اان جييش  ة  يي  متوليي

ع يييض المااعيييه اانريييماواخ الوييي   مضيييوهش الرشم ييية عغ ييية الوما يييل الوشييير   علييي  
وييأل   أاييه الويأل    وتهيي ص رييش  ة م شجييعة مر  يية للمللي  أا الموييمرم ااعوعييشم ال

الشييما، الاارييل واا مهييش  يي  عضييا اله  يية الوهم جيي ة  يي  الرشم ييشخ الملهليية للوما يية 
 من مموعة رشم  ة إل  أتمي.

ضيييش ة إلييي  ميييش  ش يييخ وهيييهمش الرشم ييية مييين  ويييل م هر ييية اشميييخ ا امة الو لييي م  ااا
ال يييشل  عشلوهيييهد لمهمييية ومرمييية ال ويييل الممر  ييية    ش يييخ وتويييشم جييي ا ًش عيييههًا مييين 

ويييييل األر ع ييييية المومرمييييية إلييييي  أ ثيييييم مييييين لغييييية مييييين لغيييييشخ ال يييييشلم ا ييييي  أمهيييييشخ ال 
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اتوهشهييشخ متولبيية  ولليي  لرش ييًش ميين األجييشولة الم ييما  ن عغيي امة الم م يية اللغا يية 
اعماعة الومرمة االو ما    االتوهشص لو لبهم عشلومرمة  ثم ومام الا امة ع يه لليك 

ة الو ليي م ال ييشل  اييه عمييهخ ا ش ييخ ا ام  هييلش ال وييل اوا   هييش عجيي م ال لبيية  ع،عشعيية
اوبشاشخ عهلا الشأن م  ع ض هام ال شم األمم   ة االماج ة ا رم عن لليك ومرمية 
ال ه ييه ميين ال وييل الممر  يية ال بجيي ة  يي  ال لييام األجشجيي ة اال،ييل االه هجيية هعمييخ 
إل  ايه  ع يم ال ويل الم هر ية ااشميخ عيهامهش  ي  واجي   م م ية ال،شليل عشلمجيش شخ 

 الممممة ل .
لت هة  مه  ش خ مهمة الو م ل    هلش الممالة هي عة ااشجي ة ال ين الر يب اا

األاب من المهمج ن  شن ريه مًا عاميب أمش ية الوهيهد لوليك المهمية المام ية الرل لية  
ا  يمًا مييش  مييش  اب م  مهيش م ومييهًا اوي  ال ييام  اضي خ المهي،لاشخ ال لم يية الوي  

مين تعيمة عشل ية  ي  مريشب وتههيهم  شن  ومو  ع  أ ماه للك الر ب من المهمجي ن 
اجشس عم ا عشلمجلال ة  مه رشوخ  وعهم اأميشل هم  ام م ة مو ممة عشللغة ال مع ة ااا

مج خ ورمعية و م يل الو لي م م عمة اااضاة امبهامة   جشعهخ إل  اه  ع م عل  و
اجيشم الر يب الثييش   االثشليث مين المهمجي ن عليي  هيهد الر يب األاب اجييل اا  ال يشل  

ع ب  اجيي اا الورمعيية اأضييش اا إل هييش ااهييلاا عهييش إليي  مجييواي ميين ال رييشح  بييس الجيي
  هعا إل  البتم ااالعو ا .

 المرحلة الحاضرة -5
اهييا عييشم هييهام اييش ان الوبييم   2176 م يين الميياب إن هييلش المماليية عييهأخ عييشم 

 يي  عها يية الجييع    شخ أتييل عييهه  مييش  الييخ مجييوممة اويي  الااييخ الاشضييم الرييشم   ا 
م ال ييشل  عشال ه ييشه عشيي ب  ع ييم رييهًا عجييعل الواجيي   يي  الو ليي م ال ييشل  ،يي ل الو ليي 

اعييييشاًل م م،يييي  ال   ييييم الييييلد شييييهه اهومشميييي ااييييه ا وواييييخ رشم ييييشخ ره ييييهة  ًش  ع ييييمًا ااا
الجيو  شل األعيهاه المو ا ييهة مين ال،يي ل ضيمن مييش  جيم  عج شجيية االجيو  شل الويي  

اشهيب علي   هخ عل  إوشاة الو ل م ال شل  شع  المرش   ل ب ،شليل ماايل   ي  ا 
   العهو لم ووما ا ال  شهة ال ع مة  ي  ال،ي ل ع  يشهة ممشثلية  شهشهة الهماجة الثش ا ة 

 ييش هاه ال،لييل عليي  المييشل  الرشم  ييية  ة  يي  عييهه أعضييشو ه  يية الوييهم س  شجييعأا م
الماريييياهة ا  ،ييييخ مهميييية ،عشعوهييييش عشالواييييشه الييييا،   لل،لعيييية  اهيييي  مهميييية  رهييييب 



  

 11 

أهييييالهش اهاش مهييييش.  وييييمه ي مجييييواي األمييييشل  الرشم  يييية  اهييييهمخ مييييعي عشألت،ييييشو 
  ين  ص ،ي   ال،عشع ة اا م ممماوة    م  م األا شن ألن عضا ه  ة الويهم س ليم

البمهة ال ش  ة لوها اهش أا إلا أع، يخ لي  هيلش البمهية ليم  ميم ال،يشع ان عييرماو 
 الوها ح إهمشاًل أا اتوهشمًا للااخ.

ا ش خ الهالة ع همش أامخ ج شجة االجو  شل اه أامخ عهة إرماواخ لوام ا هيلش 
  ة الويهم س م ا  شهة عهه أعضشو ه الج شجة  م هش واج   األع  ة الرشم  ة االمتشع

 مشمخ عي بشه أعهاه  ع مة من تم ر  الرشم شخ للوتهص االاهاب علي  الملهيب 
ال يين   ييمًا ل ييما  ااوهييشه ة  م للو  يي ن  يي  عضييا ة ه  يية الوييهم س ال لميي  اليي   

ه عة اور  إ بشه ال، ل    م  م  عشورشش م  امية اليهاب االشيوما  ة ا م جيش مين 
ماجيي ة( ا يي  عها يية الثمش   ييشخ أتييل هييلالو الما ييهان الييهاب الغمع يية )هاب ومييهم م اييًش ه
ااييه وي امن للييك  لوييهم س  ي  رشم يشخ الم،ييم المتولبية عيشل اهة إلي  الييا،ن االم يشم عش

ميييي  هييييهام اييييمام  مضيييي  عيلغييييشو األمييييشل  الرشم  يييية اوشيييي  ب لر يييية إ رييييش  ال وييييل 
الرشم  يية الويي  تهييص لهييش ماا  يية جييت ة ا،لييل م هييش ال مييب عليي  وييا  م ال وييل 

 رشم  ة لل، ل عأج شم وو شجل م  إم ش شوهم المشه ة.ال
اه   غ مهيش مين   اشهة    مج مة الو م ل الجام ة  و ه هلش البومة  م،ة ا  ،ش

ااييه  شييأخ المجييشائ عيين الجييمعة ال ع ييمة الويي   شائ األعمييشب  ييشن لهييش ماشجيين امجيي
ليي  الو ب ييل ما ميخ الو ب ييل   شلماعيية االامشجية لوام ييا هييه  رل ييب أ ميهخ المشييم  ن ع

علييي هم اوتشلهيييش للاهييياب إلييي    ضييي لة الويييماد ااجييين ويييهع م انريييماواخ الوييي   يييشن
  األميييييم اليييييلد أهي عمأ ييييي  إلييييي   هيييييام ع يييييض الجيييييلع شخ الوييييي  ج جيييييوغما الهيييييه 
 ب هييلش المماليية الت ييمة هييا لمييه  ييشن أعييم  مييش أ ريي  تيي اهش ااوييًش ليي س عمل ييب وهييا 
مماخ الرشم  ييية اعيييللك  اهخ أ ثيييم مييين  ويييشل م،عييياع ل يييب مميييمم مييين الممييي ويييا  م

شخ ال لم ييية األجشجييي ة الم وعييية ال مع ييية ع يييهه اا يييم مييين ال ويييل  ييي   يييب االتوهشهييي
ح لل، ل الجام  ن الو اه عمش  اوشرا   من الم م ة ا للك و جم    و واالو،ع م ة 

الاايييخ لاوييي  لليييهاب ال مع ييية الوييي  وايييشاب و م يييل و ل مهيييش ال يييشل  ويييلل ب أهيييم عمعييية 
اوع ن الرهاب  ل ال لم  الم وال عشللغة ال مع ة ش اه  وا  م ال وشو ومض ماشالوه

الاامهة     هش ة هلش الممشلة عهه ال ويل الم،عاعية جي ا ًش اعويهاو مين عيشم  1-2من 
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ة الجييام ة  يي  رم يي   ل ييشخ رشم ييشخ الرمهام يية ال مع يي 2111ااويي  عييشم  2112
  أن عيييهه ال ويييل الوييي  اويييهب وليييك الريييهااب علييي  (21)اع يييههش  اعيييب الممالييية الاشل ييية

 1162ااويي  الااييخ الاشضييم علييغ  2112،ع ييخ ت ليي  المماليية المموييهة ميين عييشم
 وشعييًش  يي  رشم يية  611 يي  رشم يية الييل ا وشعييًش  1111 وشعييًش  يي  رشم يية همشييا ا

اهيا  آال   ويشل   وشعًش    رشم ة الع يث  أد ميش  معيا علي  ال شيمة 611وشم ن ا
 م ل الجام ة.إ رش   ع م اهعم أ  ه لمج مة الو 

لمه أش م إل  اراه ع ض الجلع شخ    ال مب الجشعا  ااه  شيأخ هيلش الجيلع شخ 
الو   شن   ميب عهيش  ي  المماايب عه االماا  ن المو لمة عشلوأل   عن عهم و ه ب الماا

وليك  بة ومشمًش عين المماايب الجيشعمة الجشعمة اعب و،ع مهش عل  الممالة الاشل ة المتول
جييمح ألد ميهمس عوييأل    ويشل للمميمم الييلد  همجي  هان أد ا ييه أا المياا  ن الوي  و

ال ين الممالية الماه ية ووم ي  عارياه عيهه  جاي الوم  م ال لم  من اعب المجيم شم،  
 ع ييم ميين أعضييشو ه  يية الوييهم س المييلهل ن  يي  علييهان متولبيية ووبييشاخ  يي  همرييشخ 

ل بيييشوة ال لم ييية لهيييلالو وميييهمهش ال لمييي  وبشاويييًش  ع يييمًا  ا يييللك ووبيييشاخ اعهمرييية أ عيييم ا
الميش  ش يخ م  يم ال ويل  هم عل  الومرمة علغة عمع ة جل مة المهمج ن الرهه ااهمو

الم ر ة ل جخ جاي ومرمشخ لبهاب أا  مماخ من  ول أر ع ة مو اعة ليللك  ش يخ 
ال ويييل الم رييي ة موبشاوييية  ييي  الرييياهة مييين ا يييث جييي مة اللغييية اجيييهالة البهيييم اويييماع، 

 خ ممهمة المومرم ال لم ة االلغا ة.األ  شم وع ًش لوبشا 
 النظرة المستقبلية -6

لمه أهعح الو م ل    جام ش ام مة ماجتة  مجاخ   يشم الو لي م الجيامد  االع  ية 
  االرومشع ية الجيام ة   ي  جييع ب لغ يم اللغية ال مع ية اجيي لة للو لي م  ي  رم ي  ممااليي

تيييم ا و رييية مييين  ويييش   اهيييلا األميييم ميييهعشة للب اللعايييث ال لمييي   ييي  رم ييي  وبمعشوييي  
االاييا أن م ييشه  الو ليي م  ش يية إليي  ال و ريية الاشل يية المثمييمة  ضييشب شييشا اييشه  يي  ال ه

ال ييشل  ر ييهة ال ومييب  يي  المجييواي عيين م ييشه  الييهاب المومهميية اال وييل الم ومييهة  يي  
رلهييش ر ييهة و ضييه اللغيية ال مع يية اوييا م البييمص نومييشن المهييشماخ الم،لاعيية اوتضيي  

مضييييما هش    لامهييييش الو ييييه ب االوعييييه ب  يييي  اعييييب الجييييمشح ع،ع هييييش  للوييييها ا االومييييا م
ال ن ال      لليك  لي  إ  يش ايه علغ يش ممالية ال ميشب  علي   اش لهش اأجلاعهش الغوهش 
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ال  س   عغ  هامًش أن ومام الورمعية او ميه لو  ي  األت،يشو اور يل ال ثيماخ امهيًش 
ال لميي  هان أن ووتليي   عليي  عمش هييش  يي  عش  يية ا ييشة مورييههة وجييش م م ييل الو،ييام

 ع  .
لمييه علغييخ مجيي مة الو م ييل الجييام ة اييهًا  ويي ح إم ش  يية الواايي  اليي ً  لوم يي م البوييمة 

الرشم  ية  مه واا م  ي  الم وعية  م شجعة للممالة الممعلة  ةالمشض ة ااض  إجوماو ر 
   ب  الاشرة إل  وا  م ال م هان الوم    عل  ال ياع  الجام ة عهه  ع م من ال ول

ا للك  و ح الااخ ال ش   للمجلال ن عن الو ل م ال شل  للوب  يم عشجيوماو ر ة ماجيتة 
وأتييل عشلاجييعشن وييا  م الممريي  ال لميي  اليي س ال وييشل الم هريي  الماييهاه االمموهييم 

س علييي  ت،ييية علييي  مااضييي   مبيييمهاخ مميييم هماجييي  م ييي ن     ييياه لليييك عشلبش يييهة لييي 
  إليي  و م ييل الو ليي م ة أتييمد ومميي مييش عليي  أد ت،يية عمع ييالو م ييل الجييام ة  ميي، ااا 

رشم يشخ ال يشلم مين مماري  واهي  عهيش ، عهيش إن   مة إل  مش و ومهش  ال شل    هش 
لي س  ع يمًا عشلشي ب اليلد ايه  وهيامش اليع ض  االممهياه  وع ن أن عهه وليك المماري 
إن اضيي  ت،يية  ال وييل ال لم ية لاخ الوتهييص الضي ا  ه يش المماريي  ال شمية اليي س

هلش الممار  جا    اه عبش هة  ع مة ماممة علي  الو لي م ال يشل   ي   ما مة لومرمة
متول   ماع  ا شش،شو   إل جي  وه  االاوهيشم علي   ويشل ااايه مايهه الهيباشخ 

 مس الوم يه عويهم س مثيب هيلا ال ويشل للمممم الهماج   و وه  عللك مجشلة الوي ام الميه
ب مييين  مايييل عشلومرمييية ا يييللك جييي اه هيييلا األميييم مييين  يييوح المريييشب ااجييي ًش أميييشم  ييي

الموم ن لغا ًش للاهاب عل   ويل االوأل        ل  جاي الشتص المشهم علم ًش ا 
ومييييشن اتو ييييشم المهيييي،لح االتوو لييييا ميييين األت،ييييشو ال،عشع يييية هيييي  عجييييهالة البهييييم ااا

الميييش  ش يييخ ال ويييل الوييي  ريييمد اتو شمهيييش هييي   ويييل مميييمة  ييي  ال ه يييه مييين  االلغا ييية 
  لييللك جيي م ن اعومشههييش  يي  عييهه  ع ييم ميين رشم ييشخ رشم يشخ ال ييشلم المومييهم علم ييشً 

اال  تبييي  ميييش  س عشللغييية ان رل   ييية أا البم جييي ة اليييهاب ال مع ييية الوييي  ميييش  اليييخ ويييهم 
لوا  م هلش الممار  عشللاخ م،عاعة عشللغية ال مع ية امومرمية عشي ب ميومن  مين هعيم 
ش عملييي  لمجيييألة الو م يييل  ييي  اليييا،ن ال معييي  امه عملييي  اشجيييم علييي  م شمضييي  هيييل

 المجألة.
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ال ميشب    ريل أن ا  مج مة الو م ل الجام ة ااه علغخ ميش هي  عل ي  مين ال ضي  
ال وتله إل  الهعة اال جب اللل ن  ماها هش إل  الوتل  ااا ميش  ريل أن ووريهه اوعيم  
للمجومعب    الة ره هة وبمضهش ال،ع  ة المو،امة لل لم االومش ة    ال شلم  ال ج مش 

 ة و م يي  ال لم يي ن  يي  الييهاب ال مع يية األتييمي عممييهام الت،ييأ اأن عل هييش وميي  مجييلال
اللد  مو عا   ع ه عهم األتل عشلو م ل م هرًش للو ل م ال شل     ع ههم عن ،م ا 
المه ال مل  عل   ب م اعمهم مثب اهام اللغة ال مع ة اعهم اهمة ال،شلل الموتيم  

لمهيييي،لاشخ ال لم يييية عليييي  موشع يييية الم ييييل ال لميييي  المو،ييييام عجييييمعة اعييييهم ا ييييمة ا
 الم شجعة االة الممار  اال ول.

 التعميم ضرورة -7 
ال معييي  ضيييمامة اام ييية ااضيييشم ة ال شيييك أن و م يييل الو لييي م ال يييشل   ييي  اليييا،ن 

    م ن أن وومهم األمة ال مع ة علم ًش اومش  يًش اوجيهم عشي ب موم ي   ي  ع يشو  ملاة 
 هيييب اشميييخ ال هضييية  لو لييي م ااالاضيييشمة ان جيييش  ة ميييش ليييم وجيييو مب لغوهيييش  ييي  ال ليييم 

الاه ثيية  يي  ال شعييشن االهيي ن عليي  الو ليي م عغ ييم اللغيية الا،  يية اهييب اللغيية ال شعش  يية 
 ي  ال  اريه شي ل  ي  ال هيم ة أا   أا أجهب من اللغة ال مع ة؟ الام مية أااله   

اهلا األمم   اه عشلضمم    اأاب عمًا عهش من الش ل ال مع  الاه ث أشه عمااًش للغو
ال لمييي  االوميييش    ييي  اليييا،ن ال معييي   إل ال  م ييين أن   يييه علييي  الو لييي م اانعيييهاع األ

ال ميين تيي ب و ا ييه ال،شلييل م ييل عها يية و ل ميي  اويي  مماليية ع،ش يي   اييهث انعييهاع إ
عهاع  الوب  م عشللغة الو  ولم هش م  ال ل أم  ا ش خ اج لو  للوبيشهم مي  أاما ي  ثيم  ااا

ااا ييي  لو يييشاض عر يييل أن  وايييهث  ييي   يييب  مييي  مروم ييي   ييي   يييب ها مييية مييين ا شوييي  
م شجعة عن شم  اللغة ال مع ة ا جهل    شمح م ا شهش اج ة وماثهش ثم  عشعيه عي ن 
، ع ش اع  هش     لهش ع هم ا   لهم ع هش  أ  ش  ماب لهم إ هش لغة اشهمة اعشر ة ال 

لمييييه عيييي ن ال ه ييييه ميييين  ش  ييييهمس علغيييية أر ع يييية اال  ييييهمس عهييييش وهييييلح للو ليييي م ع ييييهم
 أن ال،لعيية   ييش ان ميين مشيي  خ لغا يية ال وم يي هم ميين  هييم  (26()21()21()21)لعييشاث نا

الماشضيماخ الوي  ومييهم لهيم علغيية ا يم عمع ية  إل و هييم ليه هم مشيي  خ  ي  ال وشعيية 
االوبشعب الشبه   ا بوممان إل  المه،لاشخ ال لم ة االمهمة عل  ولت ص مش  هام 

عل هم علغة أر ع ة علي  اي ن  ب يمان    الماشضماخ أل هم  جوم ان إل  مش  لم  
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اميين ه ييش  ش ييخ الواهيي شخ الم عثميية عيين هييلش الهماجييشخ  ش يية وييهعا إليي   عشل مع يية 
اعومشه اللغية ال مع ية لغية ويهم س  ي  الرشم يشخ  اهيلا األميم لي س عشل ر يل اال هيا 

 ليي س ه ييشك هاليية  يي  ال ييشلم لييم ووتييل ميين  شلغم ييل عييب ال  ييس هييا األمييم ال ر ييل ع
مام ة لغة للو ل م ال شل     رشم شوهيش  ااوي  إجيما  ب  يمي أ هيش ومي م   ش هيش لغوهش ال

عل  إا شو اللغة ال عم ة إل  ش خ ألالع ة المهشرم ن من ال هاه إلي  أمض  لجي، ن 
لغة    ألمش  ة اال مجش اماج ش اعالا  ش اأاماعش الشما ة  ال  هم وم اهش ل ا اا اللغة 

 ييل ألبيي  جيي ة  اشييوشن عيي ن اللغويي ن ال عم يية اال مع يية  يي  ال عم يية الويي  مشوييخ عمل ييًش م
 مج مة الاضشمة ان جش  ة.

ا ريل أن ال  غ يل عيين العيشب أن الييهعاة إلي  الوييهم س عشل عم ية وشييهه  ي  الااييخ 
لاويي  عليي  ضييمامة إومييشن لغيية أر ع يية عشلم يية )ان رل   يية أا البم جيي ة أا األلمش  يية(  

لوميهم ال لمي   ال ين إوميشن اللغية األر ع ية  ريل ألن لليك ااريل ال عيه م ي  لموشع ية ا
 أن ال      عأد اشب اجو مشلهش عه ً  عن ال مع ة.

لغو ييش ضييه إتيياة ل ييش ميين الملجيي  أن  رييه أ بجيي ش  يي  ماايي  عل  ييش أن  ييها   عيين 
ااا ييييماه   اميييين جييييتم ة المييييهم أن  هييييعح ل امييييًش عل  ييييش إاشميييية الاريييي  اييييشالان اأههييييش 

لل لييم االو ليي م  ولييك اللغيية الويي  اتوشمهييش ا  ميين عيي ن  العييماه ن عليي  هيي ا ة لغو ييش
اللغييشخ رم  ييًش ل جييم  عهييش  لمشويي  ال ييشلم أرميي   اإ ييش أ  ل ييشش امآ ييش عمع ييًشا هييها ا  

 ال   م.  مشلا لهي الم ومض ن عل  الو م ل من ار    مالان:
لا لييم   ل ييم  -2 إن لغيية ال لييم االومش يية  يي  عهييم ش الاييشل  هيي  ان رل   يية  ااا

هييلش اللغيية   ييان  ميين  غلييا  ش ييلة ال لييم عليي  ال،يي ل   ايياب للييك هان ع
 يييش  ييي  الرشم يييشخ األر ع ييية مييي  االعوميييشه أن ل ميييا واهييي لهم ليييهمرشخ ع

اجييو مشب اللغيية ان رل   يية  يي  وييهم س ال لييام   ييه أجييمع اجيي لة للجيي ،مة 
 عل  هلش اللغة.

 هيش مهدو إن عهه ال ول االممار  عشللغة ال مع ة ال ب اع يض ميش  اريه م -1
 ا م هشلح.

 إن األجشولة المشهم ن عل  الوهم س عشل مع ة الة. -1
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مشييي لة المهييي،لاشخ ال لم ييية ااماعييية ع يييض المهييي،لاشخ ال مع ييية الوييي   -1
أهييهموهش ع يييض المرييشم  اللغا ييية  ااجييو مشب أ ثيييم ميين مهييي،لح ل لمييية 

 .(27)اااهة ااتو   للك عشتو   الرشم ة أا المم   أا العله 
 لم ة ااألام  ااألماشم.مش لة المما  ال  -1

 مش لة ال شم االوا   . -6

إن   ييمة  شاهيية موم  يية إليي  هييلش المشييش ب وعيي ن جييهالة الهييش االوغلييل عل هييش  
ال ييش  يي  الورمعيية الجييام ة الويي  لييم  مييب إ هييش اهييلخ إليي  مماليية ال مييشب  ت ييم مييث  
عليي  الماييشاالخ الرييشهة الويي  اوع ييخ للوهييهد لمثييب ولييك المشييش ب  ا ييللك ل ييش  يي  
الاليياب الويي  اوع ييخ للوغلييل عليي  ولييك المهييشعل أ ضييب اجيي لة  م يين ل ييب ماييشاب 

 و م يييل إلييي  هييي غو  ال هش  ييية المثلييي  ريييشه اوعشعهيييش هيييامة م هلييية ع هيييش للاهييياب عشل
االااا  واره اماو ولك الار  االه اعشخ الو  ومه همااة عل  لجيشن الم شمضي ن 

ليييك األجيييعشل إلييي  ،ع  يييية و ييياه و   أجيييعشل أتيييمي تب ييية ال  رهيييمان عهيييش للو م يييل
الو يييا ن االروميييشع   ييي  م  يييم اليييهاب ال مع ييية  لليييك الو يييا ن المييياماث عييين عهيييه 
الج ،مة األر ع ة. إن ه يشك الية ارومشع ية موه  ية   شل،عمية الماا ية هي  ال،عمية الوي  

ان ع يييب م شجيييعة إلييي  اليييو لم  ييية أا البم جييي ة ا يييمي أ ماههيييش  لريييل ور يييه اللغييية ان رل   
 هاللة عل  عليا ،عميوهم االرومشع ية  ة أا تل ، من ال مع ة ااألر ع ة عشللغة األر ع

امين ه يش  هييم مأد ام يل عيين ع يض المو لميي ن مبيشهش أن ال،عميية المثمبية المو لميية 
 عمع ة لوبم مهش عن ال شمة.وم   عشلو لم االو ع م علغة ا م   رل أن

 يل أا ضيهش امهمش  م ين مين أميم  امهميش  ش يخ الاري  الممهمية لمهيلاة الو م 
 ين ولك المض ة الرهل ية  ريل أن واجيم  ي  اليا،ن ال معي  لمهيلاة اللغية ال مع ية 
   عهم أهعح الوم ث اعهم اوتشل الممام الم شجل عجمعة  ش  ة أاه أااي أجعشل 
الوتليي  االضيي شع ا مييهان الها يية. إن الهيي اعشخ الويي   هييشه هش  ييب ميين  مييهم عليي  

هيييش مو جيييمة ااضييياة إلا  ش يييخ انماهة مارييياهة الو م يييل ألاب ميييمة ام مييية ال ييين الال
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اال عييه ع ييه الاييه ث عيين الوهييهد لهييلش الهيي اعشخ اوييا  م الاليياب لهييش  اهييا اة 
ااض هش أمشم الميشهة الومعيا  ن ال يش م ن علي  الو م يل مين إعيما  اليهام ال ع يم اليلد 

 مش ية م ن أن ومام عي  الم  ميشخ ال مع ية الموتههية  شلم  مية ال مع ية للومع ية االث
ال لام أا المما   الوشع ة لهش المهومة عمجألة الو م ل اه  المم   ال معي  للو م يل ا 

 االومرمة االوأل   اال شم    همشا ام ول و ج ا الو م ل    المعش،.
 هوم م ول و ج ا الو م ل    المعش، عاض  المه،لح ال مع  المااه عشلو يشان 

مع ة  ش ة ا م م  هااخ موتههة و شاش  ب م  مرشم  اللغة ال مع ة    العلهان ال 
تمارهييش عليي  شيي ب م رييم   ييهاة مهيي،لاشخ علييم ميين ال لييام عغ يية االوبييشا عل هييش ااا

لا اوتيل ايمام ج شجي   ي  اليهاب  خ للك ال لم الموبا عل هيش عمع يًش  ضم مه،لاش ااا
ال مع ة الو  ششم خ مرشم هش املججشوهش الو ل م ة    ال هاة عشعومشه المهي،لاشخ 

اامهة  يي  الم رييم الييلد تمرييخ عيي  ال ييهاة ا ييشن للييك ت،يياة مهميية عليي  ال،م ييا اليي
الها ح  اا وا  م المه،لاشخ ال لم ة اواا ههش    الا،ن ال مع  ااا الة إايهي 

 أهم الش شاي الو  وثع، همة المااع ن    الو م ل.
أمييش المم ييي  ال معييي  للو م يييل  ييي  همشيييا الييلد وال يييخ إهاموييي  م يييل ثييي ث جييي ااخ 

 عيم ش يي  أن  مييام عييهام  م ييه  يي  هعييم عمل يية و م ييل الو ليي م ال ييشل  او جيي مهش  ا  يي 
للعيييييشهئ عهيييييش.  ميييييه   ،يييييخ عهيييييلا المم يييييي  مهمييييية ومرمييييية الممارييييي  ال لم ييييية ال شميييييية 
االوتههييي ة ا،عشعوهيييش ا شيييمهش اوا   هيييش مجيييو   ًش لوام يييا لليييك عيييشلتعماو اال لميييشو 

ا ي ص ال  يشم اليهاتل  للمم ي   شم   ن     ب أهمشع الا،ن ال معي  ااألجشولة الر
عليي  وشيي ب مرليييس علميي  ليي  ومثيييب   يي  م  ييم اليييهاب ال مع يية اع ييض الملججيييشخ 
المهوميية عشلو م ييل  ا ضييم المرلييس إضييش ة لييللك علمييشو  ومو ييان عتعييمة ااجيي ة  يي  

مهمييشخ المرليييس ال لمييي  الومرميية اعمميييهمة علم يية اتوهشهييي ة عشل ييية. إن ميين أهيييم 
مس رموهش ا اعهش ا مًش لممهام أهم وهيش لليهاب الوي  ويهل ول الم،لال وم واه ه عهه ا

امن ه ش وأو  األهم ة ال ع مة للمم   اللد  م ن أن  عشل مع ة أا و اد الوهم س عهش 
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لغييشو م  يم الهيي اعشخ الويي   ويلمع عهيي ش م شهضييا الو م يل إن لييم  مييب  ميام عوييلل ب ااا
األر ع ة الو  و ومههش إل  م ن للمم   أن  ولم  ج ا ًش عماض ومرمة ال ول   لهش 

الرشم شخ مماري  واهي  ، عهيش عيشلمراع إل هيش اومواي هم عشلم لاميشخ الياامهة   هيش  
  ميييام المم ييي  عومرموهيييش ا،عشعوهيييش اوا   هيييش عشييي ب م  جييي  علييي  الرشم يييشخ الوييي  

 ،لعوهش ا للك اع هه أاب من ال جخ عل  رم   الرشم شخ ال مع ة األتمي.
م ة  ع مة    الوهم   ها ال   لي  عشلومرمية إال مين المش  شن المم    ومو  عا

ل  تعيمة  ع يمة عهيش  ميش أ ي   لي م المويمرم عشجيو مشب المهي،لاشخ الياامهة  ي  م يشرم 
م ويل و جي ا الو م ييل الموبيا عل هيش ميين اعيب  علميًش أن المم يي   ميهم م ش يأة مر  يية 

امة  بجييهش الويي  للموييمرم االمماريي  ال لميي  االلغيياد ا  ريي  ال،عشعيية اانتييما  عشلهيي
 أتم    هش ال ول األهب إن لم   ن أ ضب.

ل ييين ميييش اليييلد  م ييي  المم ييي  مييين أتيييل هامش اليييلد مجيييم لييي ؟ إن الهييي اعشخ الوييي  
و ويييمض عميييب المم ييي  هييي  هييي اعشخ مشه ييية عشلهمرييية األالييي    شالعوميييشهاخ الوييي  
 وتهص لي  مين اعيب الم  مية ال وو شجيل إ، ايًش مي  األهم ية الوي  وال هيش الم  مية
لمجييألة الو م ييل. إن ميين  ،ليي  عليي  المييماماخ الويي  وهييهم عيين المرلييس الو ب ييلد 
للم  ميية اعيين ملوممهييش ال ييشم  ييمي أن ه ييشك وشييه هًا  ع ييمًا عليي  و ميي م الو م ييل  يي  
اليا،ن ال معي  إ مش يًش مين الم  مية أن للييك هيا ال،م يا الاا يه اليلد  اهيب ال ييمل 

لم شهييمة  ا ييم أن للييك ال   يياه عليي  إليي  انجييهشم الب ييشب  يي  الاضييشمة ال شلم يية ا
شه ال المم   الم ل  عمهمة وا  م الممري  ال لمي  الم يمل للرشم يشخ إال عماا  ية و ي

ام  للك  ي  ش  اشاب عهلا المعليغ الموااضي  ريهًا أن  من ماا  ة الم  مة  %2وعلغ 
ش  يا م ع يض المماريي  المهمية مثيشاًل عليي  ميش  جييو،   أن  ميام عي  هييلا المم ي  إلا ميي
أو ايييخ لييي  انم ش يييشخ المشه ييية الم شجيييعة  علميييًش أن  يييب إهيييهاماو ش الره يييهة أتمريييخ 
عشألجلال  بج  اللد أتم  ع  ال وشل األهب ا،ع  عشل،م مة لاوهش ا عشع عثمن أاب 

 ع ث م من ثمن ال وشل األر ع  الممشثب.
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إن  يييب ميييش هيييا م،ليييال لو م يييل الو لييي م ال يييشل   ييي  اليييا،ن ال معييي  هيييا إ ميييشن 
اعييللك  اضيي   ااوتييشل اييمام ج شجيي   مضيي  عو ب ييلش  اخ الييهاب ال مع يية عشلو م ييلا ييشه

ثييم  لرييأ إليي   ميين عمل يية الو م ييل مهمييش  ييشن ها  يي  اييه ل ييب ميين  و شجييب ا و هييب 
اض  ت،ة عمع ة لواه ه المهشعل ا،ما الهش االرهيشخ الوي  جي  اب عل هيش  ي  

اايه   يان مين الم شجيل  ش لهيولل ب اله اعشخ او ب ل الالاب اوا  م الوما ب ال  م 
 يييي  هييييلا الهييييهه هعييييم ملججييييشخ الو م ييييل المش ميييية اشل ييييًش اوييييا  م اعومييييشهاخ مشل يييية 

 وو شجل م  جما الهه  اللد وج   إل  وام م .
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