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 الم ل خ ص

إيه اللغة العربيهة لغٌة عالميهٌة دوي أدن  شي. وَ ترتهب عل  ذلي مسؤوليهاٌت    
نا بأي  نسع  عل  الدوام إلينائ ا بأر   األعمال  ا. فلغتنا ت ناشد  ِجسام عل نا جميع 
األدبيهة والعلميهة وي  ر ا، التي من شأن ا أي  ت د طر ق ا إل  الشابكة لاإلنترن  . 

حتوى العربيه بلغة ناصعة ما زال أ له بكث ر من م رتغانا. وفي ذلي فل تناف  فالم
 الم تنافسوي.

ر(ومت  ن خ  رت  ن؛ أوال ما: أيه  –أيه لغة–لكنه عالميهة اللغة  تحمل في (نايا ا ج 
ر " م شوه ة؛ أي أبعد ما  مة "م كسه اللغة السائد  ]عالمي ا[ في أيلب الحاالت تكوي م  شه

اللغة السليمة. ويال  ا ما تكوي    نة أو خلي  ا من األصل ولغاٍت محلهيهة تكوي عن 
ر(ومت  ن: أيه اال تمام ]في الم اجر[ باللغة األمه ومدى إتقان ا  أخرى، و(اني  ات  ن ال  

 َّتضاءالي مع تعا  ب األجيال. 

ر(ومت  ن؟  نا تأتي "توصية"  ذه الور ة؛  ذا إي  ك اي ال كيف نتصدهى ل ات  ن ال  
ز وندعم بكله طا اتنا و وانا مراكز تعليم اللغة العربيهة  صية! و ي أي  ن عزه ب ده من تو 
ي ا ومعنو  ا؛ لي  داخل "الوطن" العربيه  للناطق ن وي  ر الناطق ن ب ا، سواء بسواء، ماده
ا في العالم اإلسالميه وسائر أرجاء المعمور ، ح ثما َّ وجد إق ال  ، وإنهما أيض  وحسب 
عل  تعل م ا. وال ب ده من الِحرص الشدَّد عل  مستوى مراكَز ك ذه؛ فال مكاَي  نا إاله 

 ألعل  الم ستو ات.
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مةال  م قا 

ا  راق لي  ذا العنواي  الذي اختاره الم مع، لي  فقا لمضام نه الثره ؛ وإنهما أيض 
! ف و ألنهه ي  ر  مترو : ال بعالمة است  ام، وال بعالمة تع  ب، وال حت  بع نواي َفر عيه

ا عن الم  الغة والت و ل، أو  ي عرهر عن وا ع الحال بصدق وأسلوٍب بسيٍا م  اشر؛ بع د 
 نشائيهة الزائد . الحماسة الزائ ة واإل

نعم! لغة الضاد لغٌة عالميهة. وينيه عن القول أنهنا نتحده   نا عن الحاضر؛ 
وتصول في أركاي العاَلم  ولي  عن الماضي الم  د الذي كان  فيه لغت نا ت ول

ذلي. ولم تكن  فال أحَد من ال احث ن الموضوع ه ن يست يع أي  َّ نكر ]القديم[ األربعة.
ب  لمع أيه  ذا كاي، وال َّزال،  ن ا لغَة الق رآي الكر م وحس  "عالم هت  ا" نابعة من كو 

ل وراء انتشار ا الم ذ ل، وتعل م ا وتعليم ا ؛ وإنهما أي ا ألنه ا كان  لغة العامَل األوه ض 
الم عاَمالت الت ار هة والدَّوانيهة لمنذ ع د الخلي ة األمويه عردالملي بن مرواي ، ولغَة 
نق ا وعل  امتداد طي ِ  ا  العلم العالميهة، بل لغة الحضار  العربيهة اإلسالميهة بكله رو 

 . 5لالواسع من شت  فرو  المعرفة

و روي؛ لي  فقا زمن أوج حضارتنا  نعم! كان  لغَة المعرفة عل  مدى  روي 
العاشر والحادي عشر  وتأل ق ا وازد ار ا لأعني القرن  ن الرابع والخام  ال  ر ه  ن/

ر . وحسرنا في  ذا الصدد أي  نتأمهَل  ل ال   ا في العصور الم تأخه  الم الدَّه  ن ؛ وإنهما أيض 
اعتمدت كت  ا طرهيهة  عربيهة البن  التي في أ(ر ا الم ذ ل في دور العلم والمعرفة األوروبيهة

؛ عدا تأ(هر تلي الدور العم ق بالمن  يهات  2لس نا وابن النفي  وابن ز  ر وي ر م
العلميهة وطرائق الت ك ر والتحل ل والت كيي والم ص لحات العلميهة التي أبدع ا وابتكر ا 
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دى عل  امتداد "طر ق وَلك م  أي  تتصوهروا كيف كان  لغت نا تت ا . 1لأسالف نا العظام
. ذلي أنهه امتده عل   4ل وطوه  االحر ر" الذي لم  َّترك  خاصر   في "العالم القديم" إاله 

: من الص ن في أ اصي الشرق عل    ل ال  مدى ستهة آالف وخمسمئة ك لومتر إاله 
، مرور ا بال ند وأوراسيا ل" لب العاَلم القديم" ، بما في ذل ئشواط ي الم حيا األطلسيه

أراٍا شاسعٌة في روسيا وتخوم ا، وبالد ال رس والعرب، حت  القري األفر قيه وما 
ا.  ئبعده، وشواط ا فبال حر األبي  المتوسه مِهي، كاي امتداد  "ال حر العظيم"، كما س 

طريعي ا ل ر ق الحر ر؛ َمَثل ه في ذلي مَثل "الن ر العظيم"، أي وادي الن ل بحضاراته 
ر في الحيا  العملية وفي العلم، سواٌء بسواء؛ بما في وشعوبه. فكاي للغتن ٌر وأيه دو  ا دو 

ذلي "العلم  الكر ر". و ذا تعر ٌر بدأ َيشيع ب ع  د الحرب العالميهة الثانية إ(َر تأسي  
سي مات م نظمة "س ري" لل حو  النوو هة وف ز اء ال  

، وأمثال ا؛ ح ن الم وازنات   1ل
د ، وي  ر  ذلي.  الضخمة والِ َرق  ال حثيهة ر  وال نسيهات  المتعده الكر ر  والم ختررات  المت وه

سه نص ر الدَّن  ف ع  معالم العلم الكر ر كان  واضحة  في مرصد مراية الذي أسه
م في أذربي  اي الشرقيهة بألَّراي. مثال بارز آخر: مرصد 5215 /617ال وسيه عام 

 وغ بيي، ح  د  تي مورلني،  رل ستهة  روي. سمر ند الذي بناه األم ر لفيما بعد الملي  أول

ب والت اخ ر؛ وإنهما من باب  أ ول كله ذلي لي  من  ر ل "الماضو هة" أو التعص 
التأص ل والتأ( ل، وجن ي الدروس والِعَرر لحاضرنا، وتعم ق ِوجداننا، وترسيخ وع نا 

ا ي مثهالي عامال   . فالتار خ وال غرافيا مع  م  م ا آخَر من عوامل  ال غرافيه والتار خيه
ر: عالميهة الضاده في الماضي و(يقة الصلة  عالميهة لغتنا في الو   الحاضر. أ كرِه

 بعالم هت ا في الحاضر.
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 ى أو معاٍن نقول بكل  ثقة وثبات: "إن  اللغة العربي ة لغة عالمي ة"؟بأي  معنا 

ث ر  ذه المقولة؛ بل  د َيست زئوي ب ا . ولساي حال م في  د َيست  ن م تشكهكوي ك 
: أال تستشعروي ال واي الذي ت عانيه لغت نا عل  أَّدي ذلي َيصر   في وجو نا  ائال  

أبنائ ا في كله م ال؟ أال َتذكروي تلي الدراسات "العلميهة الم  دانيهة اإلحصائيهة 
 التحل ليهة" التي أصدرت ا َل نت كم ال ل لة، "َل نة الن وا باللغة العربيهة" ]واسم  ا

ه نحو م  تمع المعرفة[،  ردنيهةاأل الوطنيهة الكامل: الل  نة للن وا باللغة العربيهة للتهوجه
ل  6لعن صور  لغِتنا ووا ع ا الم ره في وسائل اإلعالم واالتهصال ، وفي م  داي التواص 

، وفي القضاء األردنيه وكلهيهات الحقوق  7لعل  الشابكة لاإلنترن   وال اتف المحمول
؛ عدا الدراسات الم ستفيضة التي  ي اآلي في طر ق ا للنشر  1لامعات األردنيهةفي ال 

عن وا ع لغتنا في جامعاتنا عموم ا، وأوضا  مراكز تعليم اللغة العربية لغ ر الناطق ن 
فنحن نش د َّومي ا كيف "ت ذَبح" اللغة العربيهة من الور د إل  الور د عل  أَّدي  ؟ 5لب ا

سات وال امعات َمن  ي ب أي  يكونو  ا سدنَت ا من  ادٍ  وم تن هذَّن في كله الحقول والمؤسه
والمعا د. كما نرا ب بقلٍق بالغ انتشار "الَعرب ز هة" في المشرق العربيه و"الَعرنسيهة" في 
لوي ما َّ نا ز  المغرب، انتشاَر النار في الَ شيم؛ ال سيهما ب  ن أوساط الش اب الذَّن ي شكه

اي في "وطننا" العربي الكر ر. س ع ن بالمئة من ال  سكه

كذلي، لم تعد لغة  الضاده لغَة العلم ]والتكنولوجيا[ العالميهة منذ  روي و روي. ف ذه 
اللغة  اإلن ل ز هة. وال  –بال م ناز ، منذ  رٍي من الزماي، عل  األ له – المكانة تحتله ا

م  تغ ب عن أراض  ا مرراطور هة الرر  انيهة، التي "لم تكن الشاإل دَ ع  ع ب! ف َ 
مرراطور هة األمر كيهة، بع قد  ت وه  ا ومن (مه اعتقاد ا المترامية"، كما   ل،  ره  عل نا اإل
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الراسخ بحقِه ا في ال ي منة عل  المعمور  واستع اد الشعوب؛ أي سحق روح ا ووجدان ا 
وم ا؛ عل  ال انَب الم ظلم للحضار  الغربيهة عم –وما زال، لألسف–ولغت ا.  ذا كاي 

ٍر نادر إدوارد سع د في كتابي ه الئيهم  ن  النحو الذي كتب عنه بع مق م ذ ل وت ص 
. فلم تتوره   ذه الحضار  عن استغالل "القوه   55لمرر اليهة"الثقافة واإل"و  50ل"االستشراق"

ق العسكريه   52لالناعمة" لأي الثقافة  لترو     15لو"القوه  الذكيهة" لأي الثقافة زائد الت وه
-5527ل  Samuel Phillips Huntingtonلالشعوب. يقول صموئ ل َ نتنغتن 

ق  –في لحظة إنصاف وص اء ذ نيه –  2001 إيه الغرب "كَسب العالم لي  بت وه
ه في ت ر ق الع نف أفكاره أو ِقَيِمه أو دياناته ]وأضيف  نا لغاته[؛ وإنهما بت وه ِ 

ل أيه  54لالم نظهم" اللغة اإلن ل ز هة تروهأت  ذه المكانة ألس اٍب أخرى  . وينيه عن القو 
نوا بأليراءاٍت ِعده  من استق اب ِخ ر  الك اءات  ا؛ من أ مِه ا: أيه األمر كاي تمكه أيض 
تقت ا. ي ضاف إل   ر ا في بو  ب إل  بالد م وَص   العلميهة والتكنولوجيهة من كله فتٍه وصو 

داي في ضخه الم وازنات ال ائلة واإلمكانات ذلي أيه الق اع  ن العام والخاصه ال َّتر  ده
ا العسكر هة، وفي  التي ال تنضب في "العلم الكر ر" والمشروعات العمال ة؛ خصوص 

 علوم ال ا ة والر ئة وال ضاء والمواده والتكنولوجيا الح و هة وتكنولوجيا النانو.

سات ا األمميهة الم خت –ِل ة، ونقول نحن ومع ذلي، تقول   ئة األمم المتهحد ، بمؤسه
ضوعيهة  إيه اللغة العربيهة لغة عالميهة؛ وذلي لألس اب اآلتية: –بكله مو 

ِجع هت ا. وال ي قرأ لأوهال     إيه لغتنا  ي لغة الق رآي الكر م. ف و حافظ ا وحام  ا وَمر 
يه.  ترجماٌت لمعان بلساٍي عربيه "ي  ر ذي ِعَوج". وما ترجماته إل  لغاٍت م ختِل ة إاله إاله 

إذ ا، ح ثما َّنتشر اإلسالم، تنتشر العربيهة بالضرور . فاال(ناي ال َّن صماي، ولن 
ا. وباألر ام:  نالي  مليار م سلم في العالم؛ أي ربع المعمور  لال الغ  5.1َّن صما أبد 
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ق ا لتقدَّرات عام  ان ا، َوف  . و م َّتزاَّدوي  51لمليار نسمة  7.2، أكثر من 2057عدد سكه
؛ ال سيهما أيه أعداد ال ئات األخرى عل  امتداد باطراد؛ ف ذ ه النس ة في تزاَّ ٍد م ستمره

ع. ماذا َيعني ذلي؟ َيعني أيه اإلسالم لم يع د محصور ا جغرافي ا فيما  العالم في تراج 
؛ بل  و اآلي راسٌخ تمام ا  "، بما في ذلي "الوطن" العربيه ي سمه  تقل دي ا "العالم اإلسالميه

لعالم كله ا بال استثناء. وأص ح للم  تمعات لوال أ ول "ال الَيات"  اإلسالميهة في  ارهات ا
ر ا، انت خر   ل مره –ممثهلوي م قدهروي في الررلمانات األوروبيهة وي  ر ا؛ وحت  مؤخه  –ألوه

م سلمٌة عضو ا في الكونغرس األمر كيه 
. فاإلسالم أضح  في  لب الغرب! و ذا  56ل

ا مسؤوليهة   م تعاظمة  م لقا   عل  عاتق الَمعن ه ن بتعليم اللغة العربيهة للناطق ن  َيعني أيض 
وي  ر الناطق ن ب ا، عل  حده سواء؛ حت  َّتعلهَم ال ميع كيف َيقرؤوي الكتاب الكر م 
، ن  ق ا  ب  ٍم ووع ي، وكيف َّ تقنوي العربيهة ال صيحة ما أمكن، أو السليمة عل  األ له

 ي عده شرف ا ال ي ضا   لكله م سلم. وكتابة . فألتقاي العربيهة
؛ و ي  57لل(اني ا  إيه العربيهَة واحدٌ  من اللغات الرسميهة الس ه لألمم المتهحد  

كانوي  51العربيهة والص نيهة واإلن ل ز هة وال رنسيهة والروسيهة واإلس انيهة. و ذا ال وم ل
ل/ ي جميع أعمال المنظهمة ديسمرر   و ذكرى اعتماد العربيهة لغة  رسميهة  ف األوه

ي. و ؤالء َّ ناضلوي، بكله  األمميهة. و  ئة األمم تعته بالم ن ه ن اللغو ه ن، كما َّ دَعو 
معن  الكلمة، كي َّ تقنوا الترجمة من واحد  من  ذه اللغات إل  أخرى؛ فال خياَر ل م 

ا لاللت اس وسوء الفي م نت م إاله  –و  كافحوي  َ  م. أي  َّلتزموا بالد هة الالمتناهية، درء 
في ِخضمه الم ص لحات؛ من ح ن التأ( ر  األن لوفونيه في الَمشرق  –بالنس ة للغتنا

. ، وال رانكوفونيه في المغرب العربيه ون د في ال  ئة دائر   للترجمة التحر ر هة،  العربيه
زاف ا. ف ر هة . ولم يأِت   رار االعتماد  ذا ج  العربيهة من وأخرى للترجمة الش  يهة لأو ال و 

نه ا أوسع اللغات الساميهة انتشار ا؛ بل إيه ترت َر ا في أ. كما  51لأ دم لغات العالم وأعر  ا
العالم بأسره من ح ن َسعة  االنتشار  و الرابع، من ب  ن س عة آالف لغٍة تقر   ا، أكثر  

ٌد باالنقراا.  اك م بعَ  اإلحصائيهات في  ذا الصدد  : 55لمن نص  ا م  ده



 

 
  250 

 

 نسبتها المئوي ة ترتيبها                      للغة                                  ا

اي العالم   لمن ح ن َسعة  االنتشار                          لإل  عدد سكه

 %21    ل  األو     اإلن ل ز هة 

  51.01    الثانية    الماندر ن لالص نيهة 

 55.15    الثالثة     ال نديهة

 2622    الرابعة      العربي ة 

 6.21    الخامسة    اإلس انيهة

 1.51    السادسة    الروسيهة 

 1.26    السابعة    الررتغاليهة

 1.55    الثامنة     الرنغاليهة

 1.01    التاسعة      ال رنسيهة

 %2.77    العاشر       األلمانيهة

 %56.52              أخرى   

------------------------------------------------- 

و ذه اإلحصائيهات أبلغ من أيه تعل ق. وال ننس   نا ال الياِت العربيهَة في 
الم اجر، التي تضمه عرب ا مسيح ه ن لوال أ ول "مسيح ه ن عرب ا" . و ؤالء ع موم ا 
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ت  اجرت أو حاِفظوي للع د واالنتماء إل  أصل م وفصل م، وإل  لغت م. و ذه ال اليا
رت، كما  و معروف، نتي ة  لعوامَل سياسيهٍة وا تصاديهٍة واجتماعيهة وحت  ب ئيهة.     ِه

ت  في  : أكهد  مةل(الث ا  اإلر  ال غرافيه التار خيه الصلَة الو(يقة لماض نا  الم قا 
بحاضرنا عن طر ق ال غرافيا والتار خ. و ذا إر  حيه في تضار سه العامهة وفي 

د . و و َمن م ذ ٍب لل احث ن في فروٍ  معرفيهٍة ِعده ؛ بما في ذلي ت ص الٍت م   تعده
التار خ، وتار خ العلوم والتكنولوجيا، وت اعل الحضارات عر ر العصور الم ختِل ة، 

 –ربهما مئات السن ن–ودراسة الظوا ر ال لكيهة التي ب ريعت ا تحتاج إل  زمٍن طو ل 
ل: كتاب  ؛ نا بذكر مثال  ن م ذ ل  ن عل  ذليلرصد ا وتحل ل ا علمي ا. وأكت ي  األوه

، الذي  20ل  ال دليه المش ور عن "القر لة الثالثة عشر "5515-5501آر(ر كيستلر ل
–مرراطور هة الخزر التي سادت إحاجت فيه أيه أصل َّ ود أوروبا الشرقيهة يعود إل  

ره التار خيهة كان  كتابات ب  ن بحر َ زو ن وال حر األسود. فمن أ مه مصاد – رل أفول ا
الي، واإل . أمها ابن َفض  ص خري، وابن حو  ل، والَمسعودي، والمقدسي، و ا وت الحمويه

الثاني، ف و: بحن طر ف لثال(ة باحث ن في علم ال لي، ن شر في الم لهة العلميهة 
 ، َّ ثرتوي فيه أيه  25ل5571عام   Natureلالرر  انيهة المرمو ة "ال ريعة" لن تشر  

" لوا االن  ار "ال وق ن ميه لالم ستعر  الذي حد  في  أسالَفنا العظام رصدوا وس ه
صوي حت  تلي اللحظة 5014 /441سديم السرطاي عام  م. وكاي العلماء الم تخصه

م ستغرب ن من عدم وجود أيه دل ل عل  أيه العالم العربيه اإلسالميه س هل  ذه الظا ر  
األمر أيه ال احث ن الثال(ة عثروا عل  الدل ل المنشود في  ال لكيهة ال ارز . وال ر ف في

سوعة ابن أبي أ ص  ِ عة الم ذ لة "ع وي األن اء في ط قات األط هاء" ]في ترجمَتي   22لمو 
واي[؛ عل  أساس أيه أط اء ذلي الزماي كانوا ََّرب وي  ال ر ر  ن ابن ب  الي، وابن رض 
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بئة التي َتعص ف بالشعوب، وبالعلل واألمراا التي ت ص ب الظوا ر ال لكيهة باألو 
ال سد من أدراٍي وسوا ا. أضف إل  ذلي م الحظات فلكيهة كث ر  عن ألواي الن وم، 
التي تتغ هر عر ر الزماي؛ م  صحة  عن الس  رورات ال  ز ائيهة التي ت ري داخل ا. ألي  

جاد به ت را( نا  كله  ذا وي  ره َيشحذ الذ ن و ح زنا عل  إعاد  النظر في بع  ما
ليهة للضو ء –الزاخر؟ وأحسب  أيه احت ال العالم  بألفيهة كتاب  –2051في السنة الدو 

  تأَّ ٌد ل ذه ال كر .البن ال   ثم العظيم إي   و إاله   21لر"ظ"المنا

ا  تزاَّ د اإلق ال عل  تعل م اللغة العربيهة في الغرب والص ن وي  ر ما . وما  24للرابع 
  2055التقر ر الذي تنا لت ه وكاالت األن اء العالميهة  رل بضع سنوات لعام زلنا نذكر 

ل مره –بأيه أعداد الم قرل ن عل  تعل م اللغة العربيهة في المملكة الم تهحد  فا     –ألوه
أعداد الم قرل ن عل  تعل م الماندر ن لالص نيهة . ولم يكن  ذلي نشاز ا؛ وإنهما أص ح 

د . ومع  ذا اإلق ال الم نق ع النظ ر، تتعاظم مسؤوليهة  القاعدَ  السار ة في بلداي م تعده
الَمعن ه ن بتعليم العربيهة لغ  ر الناطق ن ب ا في كله مكاي. أمها الدوافع وراء تلي الر  ة 
د األ داف؛ من ت اٍي في العلم، إل  تيس ر  د بتعده ال امحة في تعل م العربيهة، فتتعده

عمال العرب، إل  دوافَع سياسيهة خر ثة أش ه بدوافع كث ٍر من التعامل مع رجال األ
ا   .الم ستشر  ن لولي  كله م، ط ع 
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 المراجع والهوامش

، ط عة مكت ة األسر  أثر العرب في الحضارة األوروبي ةقهاد: عع هاس محمود ال  5ل 
العلم عنا م لي: . ألدو 2057م رجاي القراء  لل ميع، وزار  الثقافة، عمهاي،  األردنيهة/

؛ ر العلم العالمي  َّوسف موس ،  نقله إل  العربيهة: محمهد العرب وأثره في تطو 
زي، دار القلم، القا ر ،  [: حس ن فو  ار؛ م راجعة ]عل  األصل ال رنسيه عردالحليم الن ه

 م.5562- 5115، 5ط

النهضة  دْور الحضارة العربي ة اإلسالمي ة في اني الم  ارك، شو ي أبو خل ل:   2ل
 األوروبي ة، دار ال كر، دمشق/ ال كر الم عاصر، ب  روت؛ 5457 -5556م.

، مْوسوعة تاريخ العلوم العربي ة رشدي راشد، بمعاونة: ر  ي  مورلوي لإشراف :  1ل 
د  لم موعة من ال احث ن والمترجم ن؛ مركز دراسات الوحد   (ال(ة أجزاء، فصول م تعده

سة عردالحم د ت راث  دري حافظ طو اي:  .5557، 5شوماي، ب روت، ط العربيهة ومؤسه
اإلدار  الثقافيهة، دار القلم،  ، جامعة الدول العربيهة/العرب العلمي  في الرياضي ات والفلك

 م.5561- 5112، 1القا ر ، ط

ل4    مام َيص ب: "من وحي طر ق الحر ر: دروس وِعَرر"، أوراق ]م لهة راب ة 
.540-511؛ ص2051، 41لعدد الك تهاب األردن ه ن[، ا  

كلمة س ري م شتقهة من األحرف األول  لالسم ال رنسيه للمنظهمة األوروبيهة لل حو    1ل
سي مات أبرز النوو هة. وتضمه  سي مات؛ أي ال   الم ختررات العالميهة في ف ز اء ال  
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س  عام  ي من ا الماده . و د أ سه  -سيهةعر ر الحدود ال رن5514األساسيهة التي تتكوه
 مدَّنة ج نيف. السو سر هة،  ربَ 

ه نحو م تمع المعرفة:   6ل صورة الل نة الوطنيهة األردنيهة للن وا باللغة العربيهة للتوجه
 م.2054  /5411، عمهاي، اللغة العربي ة في وسا ل اإلعالم واالتصال

ه نحو م تمع ا  7ل اللغة لمعرفة: الل نة الوطنيهة األردنيهة للن وا باللغة العربيهة للتوجه
  /5416، عمهاي، العربي ة في مْياان التواصل على شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول

 م.2051

ه نحو م تمع المعرفة:   1ل اللغة الل نة الوطنيهة األردنيهة للن وا باللغة العربيهة للتوجه
 ، عمهاي،امعات األردني ةجالعربي ة في القضاء األردني  ولل ي ات الحقوق في ال

 م.2051  /5416

  اتاي الدراستاي العلم هتاي الم  دان هتاي التحل ل هتاي في طر ق ما للنشر اآلي.  5ل

المعرفة، السل ة، اإلنشاء؛ ترجمة؛ كمال أبو دَّب؛ االستشراق: إدوارد سع د:   50ل
سة األبحا  العربيهة، ب :5575روت،    مؤسه  ,Edward Said. ]األصل اإلن ل زيه

Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978]. 

، 4؛ ترجمة: كمال أبو دَّب؛ مكت ة بغداد، طمبريالي ةالثقافة واإلإدوارد سع د:   55ل
2054. :  Edward Said, Culture and]األصل اإلن ل زيه

Imperialism,Vintage Books, New York, 1994]. 
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 التعليقات والمنقشات

أحد الحضور: دعا إل  وضع و(يقة شرف تدعو المعلم ن في المدارس الستعمال 
 اللغة العربية السليمة.

 رئي  راب ة ال نان ن التشك ل  ن: تمن  إحياء حصة الخا العربي. كمال أبو حالو /

ز اد الخ  ب/ رئي  الل نة الك روتقنية الوطنية األردنية: تمن  لو أي المحاضر ن 
 الحدَّثة. التقناتعرجا عل   ضية عالمية اللغة من ح ن مدى استخدام ا مع 

فية بلغت م، وأي يعلمو ا أحد الحضور: دعا المعلم ن إل  أي يكونوا عل  دراية كا
 ل الب م تعليما  صحيحا ، ودعا ال امعات إل  اال تمام بتعليم اللغة لل الب. 

 إل  إعاد  كراسة الخا في المدارس. التالوي: دعام. مص    

 

 

 

 

 

 

 

 

 




