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 تعريب التعليم العالي في العراق

 للدكتور أحمد مطلوب

األمة  اعربيةة  ضه ة  يةمةة  شةروت هض ابىةا يةةم اعرةاعته  ه ب  ة  مة   شهدت
  د ة  اعضةاف  ةي دةة  اعةة  ه  ا ةانت  لاضةت اعةبة  اعربيةة  هاعظةمات إعم اعضة ب يرةد 

    ةةةب هداع ييوةةبت يةة   ةةة، اعضه ةة ه  لةةا  اعمرةةةم   مةة  اعرةةب    ةةةبىت ةدبرةة
 ةؤعفةةة   يةبةةة  اعوةةةبف ت  تةةةد لفةةة  اع ةةةباث اعربيةةةي اارةةة مي يل ةةةةب مةةة  اعدبارةةةات 
اعفوهةةة   اعرةمةةة   األديةةة   اع ابة ةةة   ا   مايةةة   اع ببا ةةة   اعفةرةةفة ه  ىةةي  شةةهد 

ضها تادبع يةم اع ريةب  اي  عةرم   اع دبةف  اع أعةفه  هيأ  اعةب  اعربية  لاضت مط
  دو مة  يةة ته  ه   ةبىةا عةةف يأ رةا مضهةا    هتةةدب ية  م طةيةات اعلةةاع  مةا ةرة

عم إيةم اع ريةبت  ةب ا اعف    ي ذع،  عم اعوبف  اعلبةت اعذي لفظها  ط وبىاه  ا 
اعةب ةة   األدياء  اعرةماء اعذة  صاض ىاه  لا   باؤىا ةزداد ي رات  اعوةب      ةدد 

 طةةة به   رةةة  اعلةةةةاعه  علةةة  مةةةا هصةةةا  األمةةة  مةةة  مصةةةا   ياتهةةةا يةةة  اعضمةةة   اع
اعربية   ضز ي  ي اعمراىد اعدةضة   اعمرةا ده   ي رةد ية  اعرةةت  اعل ةابعت   مةدت 
 عت   ودت يرد ه  با  اع م د يةم األم ه  ع  ظةةت ضاي ة  ياعلةةاع علةا  عهةا شةأ  
 ةةةب مةةا بهةضةةاط  ةةي مطةةةا اعوةةب  اعرشةةبة ت  لةضمةةا يةةده ا  صةةا  يةةاعرةت مةة   دةةةةد 

ه    بةوةبه  ه   مة دىت   يةدو مة  ه   ةد و  ةة  م  يدو هلفو اعرب  يأ  لةا هت   
 اعلةاعت

 ىذا ما لا ه  ود اضةد ا اعةب واد ةلةة   مةا لةا ه  ةأ ةذ   مة  اعبةب  مةا  ةة  
ضابع اعرةية ه  يةده اع ةةةد ةةذ  ه  ه ةذت اعلبلة  اعرةمةة   ضشةط    ا  ةذ هع اضةان عضفا  ا 

  ط بىةةاه  وةةد يةةذع ا  هةة دان ضمةةاء اعةبةة  إاد   ةة  ليةةةب  ةةي  و شةة مت  لةةا  عهةةؤ ء اعةةب 
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ملمةة دعه    ةةر ا مصةةطةلات  ريةةةب يةة  اع دةةةده  هصةةةدب ا م ةة ت   ةةدت اعرةةةةت 
  هىدا  ت

ضش ت  ي ه شاء اعة  ه  ةرةد إعم اعربية  ملاض ها  ي ظ  اعمراىد اعرةمة  اع ي 
يصب اعضه  ه  لاضت مدبر  اعوصب اعرةضي  ي اعواىبع  دبوف اعط  ياعةب  اعربية ه 

 ذ ها اعل   يهات  لا  ىةتو اعرا ةدة  مة  اعير ةات اعرةمةة  ه  ةدبورة ا اعرةة ت  ة ا هرا
اعربية ه  لا  اعم ب م   ةل ب   مةا األ اضة   ةي تايةات اعةدبف ع ب مة  ي اعط  

يةةةةب ت ه   إضشةةةا ها اعطةةة   يدب رةةةهت إعةةةم اعربيةةةة ه  دابورةةةت اع امرةةة  األمبةلةةةة   ةةة
عةربيةة   ةمةا    ىذة  اعمرهدة   ضلةباه  علياعربية ه    ا هرا ذ ها اعل   اعضا ر  يها

 يرده  رادت عب  اعمر رمب   ب ت يةم هيضاء األم   ب انت 
  ا رة رماب  يمةة ءط عةت ة بلةة ا اعربيةة   رةةةب  ةي  طهةةا اعمبرة ته  وةةد  ةةأعي ا إ

يةةهةةاه  يةةدهت اعةةدي ع إعةةم اعرامةةة   ظهةةةب   أ ةةذ طايرةةان يةمةةةانه  ديةةا مهضةةدف اعةةةبي 
ذ يهةةا  ةةي  ةةةدبةف اعرةةة ته ع  وةةدت مصةةةب   ةلةة  يبلةة  اعل ةةةابع  ةةلةة لف إعةةم األ ةةة

ته  ةةةدي  إعةةةم ل ايةةة  اعرةةةة ت 1881طةةةف  مضةةةذ يةةةات  ت  لاضةةةت م ةةةة   اعمو(1)اعراعمةةةة  
ياعرامةةة ه عبةة  اعلةةدةثه  لةةا  اعبةةزاع ة ططةة    ةةي اع تةةت ضفرةة  عفةةب  عبةة هته  تةةد 

ف اعمصةبة  ته ةو ي يةأ   لة   عبة  اع رةةةت  ةي اعمةداب 1881صدب همب  زابي يات 
ىي اعةب  ااضلةةزة ؛    هت اعير ات إعةم إضلة ةبع  ه ةوةت مدبرة  األعرة  اع ةي لاضةت 

ت  لةةةا  همةةةة  شةةةمة  مةةة  هل ةةةب اعم لمرةةةة  (2) رضةةةم ياع ب مةةة ه    ةةةبةن اعوةةةا مة  يهةةةا
ضمةا  اضد ايان إعم ذعة،ه  عةت ةل ةف ياعةدي ع إعةم عبة  اعمرة رمب   ب ةها يةةم اع رةةةته  ا 

اعربية ه  صلم ه  يامة ه إعم عب  ه ضية   لةةضا يةمةان   وا ةان  ضادى يأ  ض  ةم ي  
 ات صةةادةان؛  هلةةد يوةةت لةة  ملا عةة   يةةذ  الةةةاء عب ضةةا اعربيةةة  اعمو ةةيو يةةهةةا ل مةةان 

 ت(3)ياعم ت 

                                                 

  ما يردىات 131( ةضظب اعضود األديي اعلدةث  ي اعربا  ص 1)
 ت104 -105( ةضظب عب ضا  اعلةاع ص2)
 ت154( عب ضا  اعلةاع ص3)
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مةة  اع رةةةةت اع ةةامريه   وةةف األترةةات اعرةمةةة  اعمربيةة   ةةي  امرا هةةا   ترةةمان 
 ه  ر  ت يمةةة  اع ربةة  تبةيةان إذا  ة  بت عهةا  مراىدىا إعم  اض  األترات اعمفبضر

اعظةب فه  رةاىمت اعةةد   اعربيةة   ةةي ب ةد اعرمةةةة    هة ة  األرةةا ذع اعةذة  ةدبورةة   
 اعرة ت ياعةب  اعربية ت

بيةده ا   يده األبد  مضذ رض ات تةةة  ةلا    ربة  اعرة ت  ي  امر ي يما    
مةةة  اع ربةة ه  وةد ه ةذ يةةم  لا  عم ما اعةب  اعربية  األبدضي   ة  ليةةب  ةي ي

يا و  ىذط اعمهم ه  يده ة ب ت اعل    ةبصد اعرمةة   ةدي  إعةم اعمزةةد مضهةا يةةم 
 اعب ت م  اعمراب   اع ي ةيدةها اعمضا     علبل  اع ربة ت

 مةةا  ةةزا  ل ةةةب مةة  األتطةةاب اعربيةةة  م مرةةل  ياعةبةةات األ ضيةةة   ةةي  ةةدبةف 
رةة   ةةة، األتطةةاب  لةةذ  لةةذ  شةةوةوا ها اع ةةي اعرةةة ت ألرةةيا   ةةةب موضرةة  يةمةةةانه  ع

 رابت  ي طبة  اع ربة   تطرت  ة  ش طان ط ة نت

 عت ةلة  اع رةةةت  ةي اعرةبا  هلرة  لظةان ممةا لةا  يةةة   ةي األتطةاب اعربيةة  
األ ةةةبىه  وةةةد رةةةرت اعد عةةة  اعر ماضةةةة  إعةةةم   بةةةة، اعوطةةةبه  لاضةةةت اعدبارةةة  اعراعةةةة  

ية ا  مت اعلب  اعراعمة  األ عم ه ةوت هتا مو صبع  ة  يةم مدبر  اعلو  ت  عما
ىةةذط اعمدبرةة  لبةبىةةا مةة  اعمةةدابف األ ةةبىه  هيةةةد   لهةةا يرةةد ه     ةةد ه  اعلا ةة  
مار  إعةهات  لاضت ل   اعدبار   م   ي  ياعةب  اع بلة   م  اعل   اع ي ةدبرها 

 ت(1)ر اضي   إط   اعلو    ي 

يه  أررةت داب اعمرةمةة  اعراعةة   يده اع رةةت اعراعي ةضشةط  ةي اعرهةد اعفةصةة
ه  لةةة  1124ه  مدبرة  اعطة  رةض  1125ه   امرة  ف  اعيةةت رةض  1123رض  

ه  لاضةت  امرة  ف  اعيةةت 1151ه  لةة  اآلدا   اعرة ت رض  1152اعهضدر  رض  
ت  صدبت 1121ه    امر   ي اعرهد اعفةصةيه  تد يده اع فلةب  ي إضشا ها رض  

                                                 

 ت24ي  ي اعربا  ص(  ودت اع رةةت اعراع1)
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ىةةة اعم ا ةة  عةلةةادي يشةةب 1325ف مةة  شةةهب ب ةة  يةةات   لةة  ضظامهةةا  ةةي اع ةةام
ت   ةةاء  ةةي اعمةةادع األ عةةم مةة  اع  لةة ا   ل ةة ي اع امرةة  يةةةم 1125مةة  شةةياط 

رةت شةةر ا شةةري  اعرةةة ت اعدةضةةة ه  شةةري  اعلوةة  ه  شةةري  اعطةة ه  شةةري  اعفضةة  ه 
  ت  ه ةوت اع امر  يرد ذع، يرض ات تةةة(1) شري  اعهضدر ه  شري  اع رةةت  اع بية  

ذ صدب تاض   ه إ1144لةةات  ي اع دبةف ل م يات  ار مبت اعمدابف اعراعة   اع
م  ية  ه    امرةة   ةي يبةداده  ةةت ه  هررةت ي1144( عرةةض  40 امرة  يبةداد بتةت )

( عرةةض  28 صةةدب تةةاض    امرةة  يبةةداد بتةةت ) 1148ي اعوةةاض   يرةةد  ةة بع  مةة ز هعبةة
 تت1148

بةةداد  ةةدبوف ياعةبةة  ااضلةةزةةة ه  لاضةةت اعلةةةةات اعرةمةةة  تيةة   أرةةةف  امرةة  ي
لاضت اعةدي ع إعةم  1132 ى  ما ررم إعة  ااضلةةز مضذ د  عهت اعربا ه  في يات 

فةة  اع ةةدبةف  ةةي لةةةة  اعلوةة   ياعةبةةات األ ضيةةة ت  تةةد  ةةاء  ةةي  وبةةةب اعة ضةة  اعملة
ا   لظةةت اعة ضةة  عةةز ت ا ي ضةةاء  ةةي لةةةة  اعلوةة   يإصةة ا اعلةةةة  إصةة لان  ةةذبةان 

رةةةةة ة هاه  ذعةةةةة، يضظةةةةةب اعة ضةةةةة  ة  تةةةةةف يةةةةةةم  ةةةةةة  هرةةةةةا ذع مةةةةة  ه ب يةةةةةا يةةةةة ء ا    
     دىا يةم ما ىي يةة  اآل    ةيةبب ا   ار  دامهت ياع دبةف  ي ىذط اعلةة ه   

برةةةا   يواءىةةةاه  ة ةةة  لةض ةةةذ إعباؤىةةةا    صةةةةص ضفوا هةةةا إعةةةم اعير ةةةات اعرةمةةةة ه  ا 
ت (2)ب ع اعلوةة   اعشةةيا  إعةةم اعلةةةةات اعلو تةةة  اعباتةةة  عة لصةةة   اع  صةةص  ةةي  ةة

 لةةةبع  –مرةةةؤ  ن ليةةةةبان  ةةةي  زابع اعمرةةةابف لةةةا   – عةةةت ةر صةةة   رةةةاطا اعلصةةةبي
اعة ض   ي اض دا  هرا ذع م  ه ب يا ع بتة  مر  ى اع ةدبةف  ةي اعلةةة ه أل  اعطةية  
عةةةت ةرةةة طةر ا  هةةةت اعملا ةةةبات اع ةةةي ةةوةهةةةا األرةةةا ذع األ اضةةة  يةبةةةا هت  ةةةي دتةةةا   

ا ر راض  يأرا ذع م  مصب أل  لةةة  اعلوة    ةي اعوةاىبع  األم ب اعواض ضة ه  ات با
تامةةت يةةةم هرةةف م ةضةة ه  ارةة فادت مةة   ةةدمات األرةةا ذع األ اضةة ه    ةةب  ل ةةةب 

                                                 

 ت381( ةضظب  ودت اع رةةت اعراعي  ي اعربا  ص1)
 ت334ص 2( مذلبا ي  ي اعربا   2)
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مةةةة  هرةةةةا ذ ها  ةةةةي اع امرةةةةات األ ضيةةةةة   صةةةةاب ا ةدبرةةةة   اعرةةةةة ت اعلو تةةةةة  ياعةبةةةة  
 ت(1)اعربية  مضذ رض ات

رظت هرا ذ ها يضد  أرةرةها  لا  اع دبةف يااضلةةزة   ي لةة  اعط ؛ أل  م
لاض ا م  األ اض ه  لةا  يمةةدىا إضلةةزةةانه  تةد   ةرت مضةاىن اعدبارة   ةهةا يةةم 
 باب اعمضاىن  ي اعلةةات اعيبةطاضةة ت  ةيةد  ه  طةية  اعطة  عةت ةرة فةد ا ل ةةبان مة  
اع ةةدبةف ياعةبةة  ااضلةةزةةة   لةةا   ةةرفهت  ةةي  ةوةةي اعرةةةت يهةةا  ا ةةلانه  تةةد  ةةمو  

 ةةي  وبةةةبط اعةةذي ب رةة  إعةةم  زةةةب اعمرةةابف  ةةي  ،بةف  اع بيةةة  اعرةةات ذعةةمةةدةب اع ةةد
 ت(2)1138اعبايا م  شهب مابف رض  

 مبوت األي اته  لا  اعرةبا  ة طةةا إعةم إضشةاء  امرة   رةةد إعةة  يةزوط اعبةايب 
  اعربيةةةة  ىةةةي ه 1158يةةةات  م ةةةدط اع ةةةةةدت   ةةةاء  ةةةي  وبةةةةب داب    مةةة ب    ةةةي 

 علةة  ةضيبةةي ا ى مةةات ياعةبةة  ااضلةةزةةة ه أل  اعطاعةة  اعةةذي اعةبةة  اعب ةرةة  عة رةةةةته 
ةلرةضها ة ةد  ةي م ضا عة  اعل ة  اعصةةادبع  ةي يبةطاضةةا  همبةلةا اعشةماعة ه   ةاء  ةةة  
هة ةةان ه   رةة  اع رةةةةت ياعربيةةة  إ يابةةةان  ةةي لةة  اعم  ةة يات ةةةؤدي إعةةم   ةةةة  

 ه مهمةةا  لةة  عبةة هت اعم ةةا   ةةي اض  ةةا  األرةةا ذع األ اضةة  اعةةذة  ةرب ةة   ااضلةةزةةة
 ت(3)اعو مة 

 بهت اعة ضةة  اعمشةةلوة  عدبارةة  مشةةب ع اع امرةة   اعلةةةة  اع   ةهةةة   ةةي اع ةةاضي 
    ةةةدبةف إه   ؤرةةةف لةةةةة     ةهةةةة ه  تاعةةةتا  1158يشةةةب مةةة  شةةةهب ف  رةةةض  

اعةبةةات ة ةة  ه  ة  ةةةف يمةةا ىةة  يةةةة   ةةي اع اض ةةة ه  ةلةة   اعبةةب  مضةة  ات ةةداب 
د اعطاعةة   ةةي ااضلةةزةةة  مةة  ن يةةةم ل ايةة  اعطاعةة  يةةةم اعوةةباءع  اعل ايةة  ه لةةأ  ةرةة و

                                                 

 ت334ص 2( مذلبا ي  ي اعربا   1)
 ت14( ةضظب اع وبةب  ي ل ا   ودةت اع رةةت اعراعي  ي اعربا  ص2)
 ت302( ةضظب  ودت اع رةةت اعراعي  ي اعربا  ص3)
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اعبرا     ة ةص ما ةوبه  مطاعر  تطا ض بة   شربة ت  ةر لرة  ه   لة   دبارة  
اع ةةةأبةأل األ ب يةةةي  اع ببا ةةةةا  ميةةةادب ا ت صةةةاد  ميةةةادب اعفةرةةةف   ةةةي ترةةةت اآلدا  

ضيات  ي ترت اعرةة ت يااضلةةزة ه  دبار  اعفةزةاء  اعلةمةاء  اعبةا ةات  اعلة ا   اع
 ت(1)يااضلةةزة  عةو ى اعطةي   ي ىذط اعةب   عةرب  ا اعمصطةلات اعرةمة  

 ةةةدبوف  1151 ضفوةةةذت ىةةةذط اع  صةةةة   يةةةدهت لةةةةة  اآلدا   اعرةةةة ت  ةةةي رةةةض  
يرةةة  األترةةةات  رةةةن ل ةةةةبان مةةة  اعم  ةةة يات ااضرةةةاضة  ياعةبةةة  ااضلةةزةةةة ه  لاضةةةت 

ا ع ةةةدبف ا ت صةةةاد  ا   مةةةاع  اعفةرةةةف   اآل ةةةاب مبةلةةةا  اعةةةذة  تةةةدم  يااضلةةزةةةة   األ
ياعةبةةةةة  ااضلةةزةةةةةة ت  ه ةةةةةابا ىةةةةةذا اع  ةةةةةا اعلةةةةةفو اعوةةةةة مي  ةةةةةي اعرةةةةةبا    صةةةةةدى عةةةةة  
اع طضةةة  ه  يةةده ا ةل يةة    ةةي اعصةةلفه  ةةوةة   اعملا ةةبات مضيهةةة  إعةةم  طةة بع 

اعدبارةةةات  اعدبارةةةات ااضرةةةاضة  يرةةةد ه  اي ةةةةا ىةةةذا ا   ةةةاط اعةةةذي ه ةةةذ ةزلةةةف إعةةةم
 ة تاعرةم

 عةةةت ة صةةةسؤ اعمرةةةؤ ع   إعةةةم ىةةةذط اعصةةةةلات اعم ةصةةة   عةةةت ةريةةةأ ا ياعربيةةةة  
 ة رة ىا عب  اع رةةت اعراعيه  لا  األم  مروة دان يةةم  امرة  يبةداد يضةد  أرةرةها 

( يةةم ه  40ه  ود ضصت اعمادع اع امر   األبيرة   مة  تاض ضهةا بتةت )1144يات 
مرةة  ه  ةوةةبب  ةةدبةف يرةة  اعفةةب ع  اعةبةة  اعربيةةة  ىةةي عبةة  اع رةةةةته  عم ةةةف اع ا

( 28 اعم ا ةا يةب  ه ضية  ت  ضصت اعمادع اعراير  م  تاض    امر  يبةداد بتةت )
يةةةةم ه   اعةبةةة  اعربيةةةة  ىةةةي عبةةة  اع رةةةةةت  ةةةي اع امرةةة ه مةةةا عةةةت ةوةةةبب  1148عرةةةض  

م ةةةةف اع امرةةة   ةةةي هلةةة ا   اصةةة   ةةةدبةف يرةةة  اعمةةة اد ه  اعم  ةةة يات يةبةةة  
ضظب  ي ىذا اعوباب ية  لة   ف ب ت  ضصت اعمادع اع اضةة  ه بىه  ةرةد اعم ةف اع

 1140( عرةةةةض  132  مةةة  تةةةةاض   اع رةةةةةت اعرةةةةاعي  اعيلةةةث اعرةمةةةةي بتةةةت )   اعرشةةةب 

                                                 

 ت145( اعمصدب اعراي  ص1)
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اعمرةةةةد  يةةةةةم ه   اعةبةةةة  اعبرةةةةمة   ةةةةي اع امرةةةةات اعرباتةةةةة  ىةةةةي اعةبةةةة  اعربيةةةةة تتت 
    وبب  دبةف ير  اعم اد اعرةمة  يةبات ه بى تمرات ه عم اعف اع ا

يرةةةد ه   ةةةتو    ةةةة  اعوطةةةب اعرباتةةةي    ةهةةةان   ضفةةةذ ىةةةذط اعمةةة اد اعواض ضةةةة  إ و   عةةةت
ه  وةةةد هتةةةبو م ةةةةف اع رةةةةةت اعرةةةاعي  اعيلةةةث 1148ت مةةةةان صةةةلةلان يرةةةد  ةةة بع  مةةة ز 

إعةةةزات اع امرةةةات  مؤررةةةات اع رةةةةةت ياعيةةةدء  ةةةي  1144اعرةمةةةي  ةةةي لزةةةةبا  رةةةض  
ه مةةةة  اعرةةةةض  اعدبارةةةةة   ربةةةةة  اع رةةةةةةت اعرةةةةاعي  ةةةةي اعصةةةةف ف األ عةةةةم يصةةةة بع  امةةةة 

ت يارةةة  ضاء مةةةادع دبارةةةة   الةةةدع  ةةةدبف ياعةبةةة  األ ضيةةةة ه يةةةةم ه  1148 -1144
ةطيةةة  ذعةةة، يةةةةم اعصةةةف ف اع اضةةةة   ةةةي اعرةةةض  اع اعةةةة ه  ىلةةةذا ل ةةةم ةشةةةم   مةةةةا 

عمهمة ت   أعفةت  ةة، ااعصف فه  ه   شل  ع ضة   طضةة  يةةةا عة ربةة  ع ضرةة  ىةذط 
 يوةةدت إلةةدى يشةةبع  ةرةة ه   ةةرت  ةهةةا  1144اعة ضةة   ةةي  شةةبة  اع ةةاضي رةةض  

األرةةةةف اعرامةةةة  ع ربةةةةة  اع رةةةةةةت اع ةةةةامريه  هتةةةةبت  ةهةةةةا  ةةةةأعةف اعة ةةةةا  اعمشةةةة بل  
عة ربةةة  عةضظةةب  ةةي ا  ةةةاب ل ةة  اع ب مةة   اع ةةأعةفه  اعم ةةب مة   اعمةةؤعفة  عةل ةة  

مبلةةةةةان ارةةة رما  اعل ةةة   اع امرةةةة ت  ه ةةةازت  زابع اع رةةةةةت اعرةةةاعي  اعيلةةةث اعرةمةةةي
بة مةا ة ة  ب اعل ةا  اعربيةي اعموةببت  ةت صةدب ل ةا   -اعربية   األ ضية  –دعاعمر م

 ةةي هةةةة   رةةض   -ع ضةة  شةةؤ   اع رةةةةت –مل ةة  اعرةةةد اعضا ةة  -م ةةةف تةةةادع اع ةة بع
 ااعةةذي ةةةضص يةةةم تةةةات اعةة زابع ي ةةأعةف اعل ةة    ةة  اعموةةببات اع ةةي   ةةره 1144

  يرةد إ ةازع إعة زابع ي أعةفة  ع ض  شؤ   اع رةةةته يةةم ه    ةر مةد هي ل ةا   وة ت ا
 تضفرها م  اعة ض 

 لد ت إ باءات ل ةبع ع ةرةب يمةة  اع ربة ه  تد  وبب  أ ة  اع ربةة   ةي 
لةة  اعط   لةة  ط  األرةضا  رةض ة ه  يوةدت ضةد ع ع ربةة  اعطة   ةي فذاب رةض  

 اض هةةت إعةةم إتةةباب اع  صةةةات اعفرواعةة  عةةذع،ت   ةةي  شةةبة  اع ةةاضي مةة  اعرةةات  1141
 صدب م ةف  زابع اع رةةت اعراعي  اعيلث اعرةمي تبابان  اء  ة اهفر  ض
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ةطي  اع ربة  ااعزامي  ي اعصةف ف األ عةم مة  لةةةات اعطة   طة   -1
 ت1181 -1180األرضا   ي اعوطب اي داءن م  اعرات اعدباري 

 ةشم  اع ربة  ااعزامي اعم اد اعدبارة  عةمبلة  األ عمت -2

 اد اعدبارة  عةمبلة  اع الدعتةشم  اع ربة  ااعزامي اعم   -3

   ةةهةةا ي ةةا صةة لةات مضهةةا صةة لةات  ع ضةة  اعمضةةاىن اع رةةمةةة    -5
 ةمةةةةةةا ة رةةةةةةة  يةةةةةةإتباب اعل ةةةةةة  اعمضه ةةةةةةة ه يةةةةةةدا ل ةةةةةة  اع وا ةةةةةة  اعو مةةةةةةة  
 ا شةةةة بالة   مضلهةةةةا صةةةة لة  اعةةةة زةب  ةةةةي األمةةةة ب اعم رةوةةةة  يإض ةةةةاز 

 ت(1)مهامها م  ه   إض اا يمةة  اع ربة 

عةم  ضفةةذ اع طة ات إتةادع اع ة بع ي ربةة  اعرةة ت دا رةان ت ةةان   لا  تباب م ةف
اع ةةي يةةده ها  زابع اع رةةةةت اعرةةاعي  اعيلةةث اعرةمةةيه  وةةد صةةدب تةةاض    اعلفةةاظ يةةةم 

 يةةةم    ةةاء  ةةي اعمةةادع اع اضةةة  مضةة ا 1144( عرةةض  45رةة م  اعةبةة  اعربيةةة   بتةةت )
ةبةة  اعربيةةةة  عبةة  اع رةةةةةته اعمؤررةةات اع رةةمةةة  مةةة  مبالةة  اعدبارةة  لا ةةة  اي مةةاد اع

يةةم لرة  اع ريةةب   يةةها ه   لبص يةم ر م ها عفظان  ل اي ه   ضش   اعط  
دبا، مزاةاىا  ا ي زاز يها ت  لرمت ىذط اعمادع اعواض ضة  اعم   عه  اع فلةب يها  ا  

 لا  ىذا اعوباب   بةانه هياد إعم اعرةبا    هة  اعربيةي األصةة ه  لةبب اع رةةةت مة  
 رة   اع  ةفه  لو  عة طضةة  ما لاض ا ةصي   إعة تاع ي

 رةةابت  زابع اع رةةةةةت اعرةةةاعي  اعيلةةث اعرةمةةةي  ةةةي طبةوهةةا اعمبرةةة ته  ه ةةةذت 
عزامةان ياعةب  اعربية   ي اعصةف ف ع  فما  اع طضةة ه  يده اع دبةف إ لو  تباب اع  ب 

 ه   ةةةي اعصةةةف ف األ عةةةم مةةة 1148 -1144األ عةةةم مةةة  اعلةةةةةات اعرةمةةةة  رةةةض  
ه يةم ه   دبف مادع  الدع  ي 1181 -1180لةةات اعط   ط  األرضا  رض  
                                                 

ه  مودم  ل ا  مؤ مب  ربة  2-1(  ضظب مودم  اعدل  ب  مة  اعم  ل  ع  ص  اع شبةرات ص1)
 ت4-4اع رةةت اعراعي ص
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ل  رض  دبارة  يل  ترت  ةامري يةبة  ه ضيةة  ا وةا  اعةبة  اعرةمةة  األ ضيةة ت  ةة ت 
ىذا لة  يطبة  اعمؤررات  اعهة ات  ةي اعة زابعه  تةد صةدبت عة ا ي  ضظةمةة  عرةةب 

ض ةةةةةةةاا لبلةةةةةة  اع ربةةةةةةةة ه  هضةطةةةةةةت يةةةةةةةاعم م ا اعرةمةةةةةةي اعرباتةةةةةةةي مهمةةةةةةة  اعرةمةةةةةةة   ا 
اعمصةةطةلات اعرةمةةة   ضفةةةذان عمةةا  ةةاء  ةةي اعمةةادع اع ارةةر  مةة  تةةاض    اعلفةةاظ يةةةم 

 ةلةة   اعم مةةا اعرةمةةي اعرباتةةي اعمب ةةا اع لةةةد  ةةي  رةة م  اعةبةة  اعربيةةة    ضصةةهاا
   ا اعمصطةلات اعرةمة   اعفضة ه  يةم األ هزع اعمرضة  ياعب  ع إعة  يشأضها ت

، اعوةةبابات  اع هةة د اعليةةةبع اع ةةي يةةذعت  ةةي رةةية  إض ةةاا  لاضةةت لصةةةة   ةةة
 اع ربة  ما ةأ يا

يةةةدء اع ةةةدبةف  اعمضاتشةةةات  ا م لاضةةةات  ةةةي  مةةةةا مةةة اد اعصةةةف ف األ عةةةم  -1
 اع اضة   اع اع   يلةةات اعوطب  مراىدط ياعةبة  اعربيةة ه مةا يةدا مةادع  الةدع 

  دبف يةب  ه ضية ه  يدا  ب ع اعةبات األ ضية ت

( م  شةهب 4-5ي ييبداد  ي )يمب اع رةةت اعراعي  ي اع ط  اعرب يود مؤ   -2
ت  تد شاب،  ة  يةماء م  اع ط  اعربيةيه  تةدم ا يل  ةان 1148فذاب يات 

 ةةي اعمصةةطةي اعرةمةةي  هرةةاعة  ا  ةةةابطه   ةةي هرةةاعة  اع ربةةة   اعمشةةال  
 صدب  ي   ات ا  مايا     صةات  اء  ي دةيا  هاا ه اعلة  ه   

ع ريةةةةةةب ياعةبةةةةة  اعو مةةةةةة  مةةةةة  هىةةةةةت ديةةةةةا ت ا رةةةةة و   اعفلةةةةةبي   اع فلةةةةةةب  اإ -1
  اعل ابي ألة  هم  م  األمتت

  اعةبةةة  اعربيةةةة  ىةةةي  امرةةة  لةمةةة  اعرةةةب   يمةةةاد  وةةة هت يأضفرةةةهت   رةةةةة  إ -2
  لد هت اعو مة ت

  اعةب  اعربية   بةو ه  ررت اعوبف  اعلبةت  اعلدةث اعشبةف  اع باث اعربيي إ -3
  اعفض  ت اعبضي  ي اعرة ت  اآلدا 
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  اعةبةة  اعربيةةة  ذات ط ايةةة   تةةدبع يةةةم اعرطةةاء اعرةمةةي  مةةةزات  ةةذع  ةةي إ -5
 ا ش وا   اعوةاف  اعم ازت

  اعةدي ات اعمضلب ة  ا    ا ر رماب ى  اعذي شل،  ي تدبع اعةبة  اعربيةة ه   إ -4
اعةبةة  اعربيةةة   ارةة رما    ىةةي اع ةةي ديةةت إعةةم إلةة   اعةبةةات األ ب يةةة  ملةة

  ي  اعلبف اعربييتاعلبف اع  ةضي يدة ن 

 يرد ه  ار رب  اعصر يات اع ي  لةةط ياع ربةة   اع هة د اع ةي ةضيبةي ه  
  يذ  عض ال  ه صم يما ةأ يا

 في حركة التعريب: –أواًل 

 ةةبف ااةمةةا  ياعةبةة  اعربيةةة ه   ضمةةة  ا ي ةةزاز يهةةا عةةدى اعطاعةة   ةةي  -1
ا م  ةةةف مبالةة  دبارةة   يةة  طبةةة   ربةفةة  يوةمهةةا اعل ةةابة    ابة هةة

 اع وا ي  ار ةرايها عةرة ت  ط اية ها عة رةةتت

ا ب فاع يمر  ى  دبةف اعةب  اعربيةة   ةي اعمبالة  ا ي دا ةة   اع اض ةة   -2
ي هةةةةذة  مضاى هةةةةا  ا ي مةةةةاد يةةةةةم اع طيةوةةةةات اعرةمةةةةة   ةةةةي  دبةرةةةةها 
   ا ز اعو ايد اعصةماءه  ا رة زادع مة  لفةظ اعةذلب اعللةةت  اعلةدةث 

  مةة  اعشةةرب  اعض ةةب رةةرةان  باء إضةةزا  اعةبةة  اعشةةبةف  اعضصةة ص اعب ةرةة
 م  اعضفف اعربية  مضزع  اعرةةو ت

طاعةةةة    ع و ةةةةة  اعرةةةةاال ةةةةاب مةةةة  اعضصةةةة ص اعرةمةةةةة   ةةةةي ل ةةةة  اعمطاع -3
عإل ةةادع مضهةةا  اعضاشةةف  ةةي اعةبةة  اعرةمةةة   ا ضا ةة  ياعمصةةطةلات  مهةةةدان 

  ي مر وية  اعرةميت

شةةةةاي  ارةةةة رماعها  ةةةةي -5 اع رةةةةةةت  عبةةةة   اعرمةةةة  يةةةةةم اض شةةةةاب اعفصةةةةلم  ا 
 اع  اط ه  مهةدان ع  ةة  اعشو  ية  عب  اعلدةث  عب  اعل اي ت



 -44- 

ا رةة فادع مةة   رةةا   اايةة ت  ةةي ضشةةب اعةبةة  اعرةةةةم  يةةةم اع مهةة به  -4
د ةةاعهت   ا  ةةةاب اعمةةذةرة  مةة  يةةة  اعم ملضةةة  مةة  ااعوةةاء اعصةةلةي  ا 

عةة، د بات  و ةةة   ةةي اعةبةة  اعربيةةة  عةل ضةة ا تةةد ع عةمرةة مرة ه   طيةةة  ذ
  ي م  ةف األضشط   اعفراعةات ااذاية   اعفضة ت

إ ال  اعفبص  عةمدبرة  اع ةامرةة  اعةذة  ا ةطب هت دبارة هت ع ي رةاد  -4
يةةةةة  ارةةةةة  دات اعةبةةةةة  اعربيةةةةةة ه عةرةةةةة دع إعةهةةةةةا  اع مةةةةةبف يهةةةةةا يم  ةةةةةةف 
اع رةةةةا  ه   ضظةةةةةت د بات عب ةةةةة  ةرةةةة فةد مضهةةةةا اعرةمةةةةة   مةةةة  هي ةةةةاء 

يةةةةةةم اع ب مةةةةة   اع ةةةةةأعةفه ةبايةةةةةم  ةةةةةي اعهة ةةةةةات اع دبةرةةةةةة   اعوةةةةةا م   
يبام هةةا رةةي  اا ةةادع مةة  اعطةةب  اعلدة ةة   ةةي  ةةدبةف اعةبةةاته   شةةم  
دبار  طةب  ا شة وا   اع  ةا  اعوةةاف  ةي اعةبة  اعربيةة   رة  دامها 

  ي   ا اعمصطةلاتت

اعرضاةةةة  ياع ب مةةة ه  ذعةةة، يفةةة ي دبارةةة  يةةةةةا عة ب مةةة  ةويةةة   ةهةةةا لمةةةة   -4
ةات اعرةمة  اعم ملض   م  عب  ه ضية ه  لةذع، اعشهادع األ عة  م  اعلة

اعم فبتةةة   مةةة   بة ةةةي هترةةةات اعةبةةةات األ ب يةةةة ه عمةةةدو لبلةةة  اع ب مةةة  
اعرةمةةةة  يرضاصةةةب ذات لفاةةةة  ياعةةةة ه  ةمةةةضي اعم  ب ةةة   مضهةةةا شةةةهادع 

  امرة  يةةات

 شةةةةةة ةا اعضشةةةةةةب اعرةمةةةةةةي  ةةةةةةي اعم ةةةةةة ت اعرةمةةةةةةة  اعربيةةةةةةة  مةةةةةةا  وةةةةةةدةت  -8
لةة ه   شة ةا ل اية  اعبرةا   اعرةمةة   ةي مة صات  ا ة  يةب  ه ضية  
 اعدبارات اعرةةا ياعةب  اعربية ت

 شةةةةة ةا اعمةةةةةؤعفة   اعم ةةةةةب مة    ا ةةةةةري اعمصةةةةةطةلات ي  صةةةةةةص  -1
اعملا ةةةةلت اعم زةةةةة   اع ةةةة ا ز  األ رةةةةم  عايمةةةةا  اعم مةةةةةزع  ال رةةةةايها 

 أل با   بتةا هت اعرةمة   اع  فةف م  رايات اع دبةف يضهتت
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ة ربة   ي اعة زابات  اعمؤررةات اعمرضةة  يةاع رةةت إضشاء مبالز تطبة  ع -10
 اعراعيه   ودةت اعمش بع  ةما ة رة  ي ضفةذىات

ا رةةةةة مباب  ةةةةةي يوةةةةةد اعضةةةةةد ات اعوطبةةةةةة   اعمةةةةةؤ مبات اعو مةةةةةة  اعد بةةةةةة   -11
ةل ةةةةبىا اعمرضةةةةةة   يشةةةةةؤ   اع رةةةةةةةت عدبارةةةةة  ت ةةةةةاةاط   وةةةةة ةت لبل ةةةةة  

  مضاتش  اع دةد م  هم بطت

يمةةةةةة  اع ربةةةةة  ي ةةةة  ةب اعل ةةةةا  اعمرةةةةب   ألةةةةةد اع رةةةةا   اعربيةةةةي  ةةةةي  -12
ع مةةةا األتطةةاب اعربيةةة ه  زةةةادع  يةةاد  اع يةةبات يةةةم اعضطةةا  اعوةة مي 

  ي م ا ت اع دبةف  اع ب م   اع أعةف ياعربية ت

اعرةةةب  ةةي  ربةةة  اع رةةةةت اع ةةامري   ةة  يبضةةامن زمضةةي م صةة  ةشةةبع  -13
رةةض  ي طيةوة  مياشةةبع يةةم صةةف ف اعرةض  اع امرةةة  األ عةمه  ةةت يةةم اع

اع اضة   ي اعرات اع اعيه  ةر مب لذع، م  ايران ل م ةشم   مةةا رةضي 
صداب اع شبةرات اع زم  عذع،ت  اعدبار  اع امرة ه  ا 

اع لةةةذةب مةةة  رةةةة ، رةةةية  اع ةةةبدد ه  ا ب ةةةداد ه  اع أ ةةةة   ةةةي يمةةةةة   -15
اع ربة  يل   يدت اع هةؤ عها؛ أل  اع أ ة  ع  ةذع  اعصةر يات اع ةي 

تةةةدات يةةةةم اعرمةةةةة   ااوةةةي اع أ ةةةة ه  عةةة  ةزةةهةةةا إ و رةةة يوم تا مةةة  مةةةا ي
  يذ  هتصم اع ه دت

اع لذةب م  إةفاد اعطةي  إعم اع اب  عة  صص  ىةت  ةي رة  يةالبع عةت  -14
 يةةةةدت إبرةةةةا  اعير ةةةةات   ل مةةةة  مرهةةةةا ش صةةةةة هت  يوةةةةةد هت   وةةةةا  هته

يرةةةد اعشةةهادع اع امرةةةة  األ عةةم يةةةةم األتةة ه  ذعةةة، ع  ضةةة   اعرةمةةة  إ و 
 ير  اعض ي  اعصاعل  ي  طبة  اعه بع اعرةمة تاع فبةط ي

 في االنفتاح على المعرفة اإلنسانية: -ثانياً 
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ا ب فةةةاع يمرةةة  ى  ةةةدبةف اعةبةةة  األ ضيةةةة   ةةةي مبالةةة  اع رةةةةةت اعرةةةات ع ز ةةةةد  -1
 اعطاع  ياعمهابات األرارة   ي  ة، اعةب ت

 طيةةةةة  يبضةةةةامن تةةةة ةت ع ةةةةدبةف اعطاعةةةة  اع ةةةةامري عبةةةة  يةمةةةةة  لةةةةة   ةةةة    -2
 ة  األ عةةةة  مةة  اعدبارةة  اع امرةةة  يا يةةاع اع رةةا   اعرةةمرة   اعيصةةبة  اعرةةض

اعلدة ةةةة   ملضةةةة  مةةةة  اعم ايرةةةة  اعرةمةةةةة   م اصةةةةة  ا طةةةة ع يةةةةةم اع طةةةة ب 
اعرةميه   ةرةب عة  إلمةا  اعدبارة   اع  صةص يضةد اعلا ة ه  لةذع،  ملوضة  

 م  ضشب األيلاث  ي اعم  ت اعراعمة ت

  اعباىضةة  ةر لرةة   ةةدبةف مةةادع دبارةةة  مبايةةاع ع اتةةا اع ربةةة   ةةي اعمبلةةة -3
ب ةرةةةةة   الةةةةدع يةبةةةة  ه ضيةةةةة  لةةةةة   ةةةةي لةةةة  رةةةةض  دبارةةةةة   امرةةةةة ه   وةةةةدةت 

عةةزات اعطاعةة  يلفةةظ اعمصةةطةي األ ضيةةي  ةةي لوةة  ا  ا م لةةا  ي ةةة، اعةبةة ه   
ا  صاصة ه إ ةا   إعةم اعمصةطةي اعربيةيه  ةماضان عم الية  اع وةدت اعرةمةةي 

  ي  ةةةا تا مةةة   ةةةي ف ةةةب اعل ةةةا    ةةةت عةةةزات اعمةةةؤعفةا   اعم ايرةةة  اعرةمةةةة ه   
 اعمصطةلات اعمر  دم   ة ت

إضشةةةاء شةةةر  تطبةةةة  ع ب مةةة  همهةةةات اعمبا ةةةا يةةةةم ه  ةةةة ت اع ضرةةةة  يةةةة   -5
اع ه د اعربية  ع  ض  ا زد ا ه  اعرم  يةم    ةب ىذط اعل   عةمر فةدة  
 ةةي اعةة ط  اعربيةةيه  ةةت اعرمةة  يرةةد ذعةة، يةةةم إضشةةاء مبلةةز يةةةم اعمرةة  ى 

 ب م  ع  لةد ىذط اع ه دتاعو مي عة 

   رةا اع ياد  اع وا ي  اعرةمي ية  األتطاب اعربية   اعيةدا  األ بىت -4

 اع  را  ي   ي مبالز  رةةت اعةب  اعربية  عا اض   ي م  ةف د   اعراعتت -4

 المصطلح العلمي في التراث: -ثالثاً 
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ب ةةة  اعب ةرةةةة  يمبا رةةة  ل ةةة  اع ةةةباث  لةةةةةف ا   صاصةةةةة   ةةةي لوةةة   اعمر
اعرةمي اعربيي   بد اعمصطةلات اع ي ار رمةها اعرةمةاء األ ا ة   ةي م  ةةف  ةب ع 

 اعمرب   ع   ةبىا عةرامةة   ي ا  ةاب اعمصطةي اعرةمي اعلدةث    ر ت

 في أسلوب اختيار المصطلح العلمي ووضعه: -رابعاً 

 ضةةةةةة   يةةةةةةباء  ةةةةةةي لوةةةةةة    ل ةةةةةةةف اع هةةةةةة د  ةةةةةةي تةةةةةةةات اعة ةةةةةةا  اعمر مةةةةةةة  يمر -1
ا   صةةةةاص ي  ةةةةا م ةةةةامةا اعمصةةةةطةلات  ةةةةي لوةةةة   اعمرب ةةةة  اعب ةرةةةةة ه 

  مضي اعملا لت اعم زة  عهذط اع ه دت

اعرمةةةة  يةةةةةم  لوةةةةة  مشةةةةب يات اعمرةةةةا ت اعرةمةةةةة  اعم  صصةةةة   ةةةةي  ةةةةب ع  -2
اعمرب ة  اعم  ةفةة ه يةةةم  ةةباب اعمر مةةات اعرةمةةة  اعراعمةةة ه   فبةةةس  مايةةات 

 اعربية  ع لوة  ذع،تم  اعرةماء م  اعي د 

ا رةةة هداء ياعو ايةةةد اعرامةةة  اع ةةةي اض هةةةت إعةهةةةا اعم ةةةاما اعةب ةةةة   ةةةي   ةةةا  -3
 اعمصطةلات  ا  ةابىاه  مضهاا

ضمةا ة  ةذ ألدضةم  -ه هض    ةش بط  ي اعمصطةي ار ةرا  ل  مدع عة  اعرةمةيه  ا 
 ي ت  يذع، اعمدع  ت

ضةاط اعةبة ي يضةد مباياع ا ى مات ياعمدع   اعرةمي عةمصطةي األ ضيي تي  مر  - 
   ا مواية  اعربييت

   ض  ا صط ا يةفظ  الد عمدع  ت يةمة  م  ةف ت - 

   ض  ار رما  يدع مصطةلات عمرضم يةمي  الدت -د

 يدت ا  اذ اعمصطةلات م  هعفاظ ذات مرا   د  ت شا ر   مرب   ت -ىة
  ف ة  اعمصطةي اعربيي يةم اعمصطةي اعمرب  ه  األ ضييت - 
 ا  اعضا ب اعوبة  م  األعفاظت  ض  ار رم -ز
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ياعربيةةةة  ةةرةةةب عةمؤعةةةف  اعم ةةةب ت  مر ةةةت مرةةةا   لةةةدةثاعرمةةة  يةةةةم إصةةةداب  -5
  اعلا   مهم هته   لةةف  ماي  م  ذ ي ا   صاص   فبةبهت ايدادطت

اعرمةة  يةةةم ديةةت ا لةةاد اعم ةةاما اعرةمةةة   اعةب ةةة     هةةان ضلةة  م مةةا تةة مي  -4
اضان ع لوةة  اعةبة  اعرةمةة  اع الةدعه م لد  ل   اعم اما  ب يان ع ه  ذعة،  ةم

  اع زات اعي د اعربية  يما ةصدب يض  م  موبباتت
 

 وحدة الكتاب الجامعي: -خامساً 

يةةذ   هةة د م را ضةة   ةةي اعةة ط  اعربيةةي ع ضفةةةذ يبضةةامن مللةةته ىد ةة   ةةأعةف  -1
اعل ةة  اعمضه ةةة    ب م هةةا ع لةة    ةةاىزع  ةةي هي  تةةت عرةةض  دبارةةة  مويةةة  

 يبضامن اعزمضي عة ربة تيةم األت      اع

ي امرات اعوطةب اع الةده    اع امري اعمضه ي يدءان اعرم  يةم   لةد اعل ا -2
  ت يةم اعضطا  اعو مي عما ةلوو  ذع، م ا

 ا  ةاب ه    اعلفاةات اعرةمة   ي م ا  اع أعةف  اع ب م ت  -ه

  بلةز اع ه د يةم اا با  اع ةد عةل ا  اعمضه ي شل ن  م م ضانت  - 

 يمةة   ربة  اع رةةت اعراعيت  ةرةب - 
  لةةةةةةةد اعمصةةةةةةطةي اعرةمةةةةةةي    ضةةةةةة   رةةةةةةددط عةمةةةةةةدع   اع الةةةةةةد  ةةةةةةي لوةةةةةة   -د

 ا   صاصت

  ىةةةةةد ها  رةةةةةهة  اعيةةةةةدء ةةةةةةإ  األ ةةةةةذ ي  لةةةةةةد اعل ةةةةةا  اع ةةةةةامري يمةةةةةةة  مبلة
 ياع ربة ه  ةمل  إ ال  اعفبص عةمضا ر  اعرةمة  يرد ذع،ت

ب  ربةة  اع رةةةت اعرةاعي  إ  مةؤ م  ه صم اعمؤ مب   صة   اصة   ةاء  ةهةاا
ت اعةةةةةةةذي ة ةةةةةةةت اعرةمةةةةةةةاء  اعم مرةةةةةةةةة  1148( فذاب 4-5اعمضروةةةةةةةد ييبةةةةةةةداد يةةةةةةةة  )
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 اع ةةامرةة   هرةةا ذع اعلةةةةات اعرةمةةة   ااضرةةاضة   ةةي اعةة ط  اعربيةةيه إذ ةضطةةة  مةة  
 صاع  اعل ةابة  عامة  اعربيةة  عة  ة ةأ م إ و ااةما  يأ   لوة  اايداع اعفلبي  األ

تةةبابان يموةةدبع اعةبةة  اعربيةةة  يةةةم اعرطةةاء اعرةمةةيمةة   ةة   عب هةةاه  دبالةةان  اع وو  ا  ه  ا  ضةةيو
ض ةةاا يمةةةة  اع ربةةة   ةةي اعةة ط  اعربيةةي    ةةةان ع ةةب بع   ةةا ب اع هةة د اعربيةةة  ا

عم اليةةةةة  اع وةةةةةدت اعل ةةةةةابيه ةضاشةةةةةد اعبؤرةةةةةاء  اعمةةةةةة ، اعرةةةةةب  إصةةةةةداب اع شةةةةةبةرات 
ملاضا هت ة  اع ربة   ي مبال  اعدبار  لةهاه ي اعو اضة  ع ط  ىت ة ر    ه دىت  ا 

  ي  دم  ىذا اعهدف اعضية  ت

م ةة  ب  ةي األتطةاب اعربيةةة ه  علة  اع شةةبةا  (1) مرظةت مةا  ةةاء  ةي اع  صةةات
ىةة  اعةةذي ةةةد ا اعرةةامةة  إعةةم اع ربةةة  د رةةانت  تةةد لةةا  اعرةةبا  رةةياتان  ةةي م ةة  ىةةذا 

اعرةةب ت  لضةةا تةةد مةة  ر ةةلب يبةةةب عبةة   صةةيي اع ربةةة   اترةةان   ةضلةةبط إ و اع شةةبةا  ه
ض ةاا اع ربةة    رمةمة ه  ممةا إعم إصةداب تةبابات برةمة  ا 1144دي ضا مضذ يات 

 تةضاطا إ  ىضا، يامةة  ة  ها  يمةة  اع ربة     ةهان صلةلان  ىماا

األ  ا إةمةةةا  اعلل مةةةات اعربيةةةة  ياع ربةةةة ه  ىةةةذا يامةةة  ب ةةةةف ةر مةةةد يةةةةة  
رةةظ  م زمةان عةلةةاع اع امرةة  مةا عةت اع ربة  ل  ا ي مةادت  اعةبهي ه  ا  ةطبا  

   ةةةذ اعلل مةةةات تةةةبابان ةةةةةزت األرةةةا ذع اع ةةةدبةف ياعربيةةةة ت  تةةةد  رةةةةت ذعةةة، لل مةةةات 
اعرةةةاعت األ ةةةبى ألضهةةةا  ةةةؤم  يةةةأ  اع مرةةة، ياعةبةةة   مرةةة، ي ةةةبا  اعةةة ط   اي رةةةاد يةةة  

ض ا لاضةةت مةةاع يرةةة ت  عةةت  و صةةب لل مةةات اعرةةاعت يةةةم ىةةذا اع اضةة  اعلةةة ي  لةةدطه  ا 
مةضهن مرةة  ه    ل ةبان م  ا   اىةات اع ةي  باىةا صةاعل    ةب بة ه لفاةب   فب  

ضظةات مرةة ؛ ألضهةا  ةؤم  يةأ   ةب، ىةذط اعمرةا   عةضباء اعم  ةابي    ة  صة  اعةي د 
إعم ما  صي  إعة  م   ودت  مضر ت  عةرت اعو اةا اعمصةبة  مما  فة ي عة  األية ا  

ي إعم  ياد  اآلباء  يب    هات ع د   اعبةاا م  ل   اض ه  عةرت  د ن ةف 

                                                 

 ت881(  ضظب اع  صةات  ي ل ا  مؤ مب  ربة  اع رةةت اعراعي ص1)
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ضما ىةي ا  ةاذ اعوةباب  اعضظب لما لا  هى  ب ما ةفرة    ىت ةب   اعمدةض   ل ب ه  ا 
اعلارت اعذي ةص   األمة   ةلمةي  بايهةا   با هةا  فماعهةا  ةي اعلةةاع اعلةبع اعرةرةدعت 

اب اعلارةةةت؛ أل   ةةةة  يز هةةةا ب  األمةةة  يةةةةم  رةةةدد هتطابىةةةا تةةةادبع يةةةةم ا  ةةةاذ ىةةةذا اعوةةة
ة ت  اعرةب ي  ضل  اايداعت   ىةي ها   دم  اعرؤ

اع اضيا إةما  اعرةمةاء  األرةا ذع ياع ربةة ه  ةةأ ي ذعة، ذا ةةان  ىة  يمةا ض  رةم  
يضةا هت  همة هته ه  ةةأ ي لبةصة  يةم  ودةت ما  ةة  اعضفةا أل ي اعرامةة  يصد ه  اع

 ت(1)م  اعرةط  اع ي  وبب يلزت ةد ا إعم اعرم   ااض ا 

اع ربةةة  اعيةةدء ي ةةأعةف اعل ةة  اعرةمةةة  ه   ب م هةةاه  لةةا  مبلةةز   مةة   مةةبع -3
اع ةةي ة ةةبي  أعةفهةةا ه   ب م هةةا إعةةم اعةبةة  اعل ةة  اع ربةةة  تةةد هصةةدب تةة ا ت يأرةةماء 

اعربية   ي  امرات اع رةةت اعراعي  مؤررا  ه  تد  مت هعفي يض ا  مضةذ صةد ب 
 هي لوة   م رةددعهةا يةدد ليةةب  ةضه  صدب م1144تباب اع ربة   ي لزةبا  رض  

  ما ةزا  اعورت اآل ب تةد اعطيا ه  اع ب م  ه  اع أعةفت

مةات  زابع اع رةةةت اعرةاعي  اعيلةث اع ربة  ي ط ات م زض ه  عت ةل  ه عود راب
ه   لةةثو اع طةةم   بةةذو اعرةةةب يةةةم اعةةب ت مةة  اعصةةر يات اع ةةي   م ةة   اعرةمةةيه إ و 

يةدا د  دبةرةةة  تةادبة  يةةم  ضفةةذ  ي اعل   اعمضه ةة   اعمرةايدع  اعمصةطةلات  ا 
 ررم يإ  ص إعم  -يةم اعب ت م  ذع، –ت األ هزع يمةة  اع ربة ه  عل  مرظ

إض اا اعرمةةة  ألضهةا  ظهةب   ة  اعرةبا  اعربيةي   رةةد إعةة  هم ةادطه  أل  اعةبة  مة  
هىةةت مو مةةات اع لةةدع اعربيةةة  اع ةةي  ةةلوم مةة  ه ةهةةا اعم ةصةة  ت  رةة  مب اع هةة د 

ع مةةةباته  رةةة ؤدي ل ايةةة  اعيلةةة ث اعرةمةةةة  األصةةةةة    ةةةأعةف اعل ةةة  اعميذ عةةة   ةةةةب ا
ياعةب  اعربية  إعم إ وا  ىذط اعةب  اعلبةم   ا ى مات يهةا  ةي اعرةاعت لةة ه  ر صةيي 
عبةةة  اعرةةةةت لمةةةا لاضةةةت  ةةةي يصةةةب ازدىةةةاب اعل ةةةابع اعربيةةةة  اارةةة مة ت  تةةةد  ةةةدت 

                                                 

 ت54-55( ةضظب دي ع إعم  ربة  اعرة ت  ي اع امرات ص1)



 -43- 

لةضمةا لةاض ا ةوةدوم   يةمةان اعرب  األ ا   عب هت   رة ىا  ض شب  ةوي  يةةهةا اعضةاف 
 دةةةدانه  ةيضةة   ل ةةابع زاىةةبعت  رةةةل   شةةأضها هل ةةب ب رةة   ةةي ىةةذا اعرصةةب يرةةد ه  
  د اعرب  طبةوهت  يده ا ةؤعف    ةدبور   يةب هت  ةرر   إعم  ط ةبىةا   وةدمهات 
 اع أعةف  اع دبةف ياعربيةة  مة  هىةت  رةا   ضما هةاه  مة  األرةف اع ةي  يضةي يةةهةا 

  ها  مر ويةها   بروأل م  رها  ي اعراعت اعمم د اعفرةيتاألم  ل اب 

إ  اع ربةةة ه  تةةد ض ةةي  ةةي اعوطةةب اعرباتةةي  ىةة  مةةا ةةةزا   ةةي يداةةة  اعطبةةة  
 ةهدف إعم      هم با

يةةةةبا  ا   اا  اع ةةةةدبةف ياعربيةةةةة   ةةةةي اع امرةةةةات ت ةةةةة  ت مةةةةة ه   إاأل  ا 
ةب ةة   رةةب ت مة ةة  يضهةةا  ضلةةب عامةة   طرةة   ةةي هىةةت مو ما هةةاه  مةة  ارةة يد  عبةة  ي

   ود لةاض ت

  اع دبةف ياعربية  ةد ا إعم اع ودت  ة دت اعرةت  ة ة  ه ةا ن تادبع إاع اضيا 
اع ط به أل  اعةب     ضفص  ي  اع فلةبه  م   لوب يةب   لا    يةم اعفهت اعدتة  

 هتدب م   ةبط يةم اعرم   اايداعت

اعضةافه  وةد اض هةم ذعة، اعزمةا  اع اعثا إ  اع دبةف ياعربيةة  ةشةةا اعرةةت يةة  
اعذي لا  اعرةت  ة  مةلان عطيو   اص ه  لا  اار ت تد ديا إعةم اعرةةت مضةذ تةب   
   و  اعة  اعذة  ةرةم    لبوت اعرةماءه  ىذا ما  ررم إعة  اعشةر   اعضاى ة   ةي 

 ىذا اعرصبت

  اع ربة   تد راب ي ط ات م زض  ع  ةردو هي ا  اعمرب  ه  م  ه   شةب ط 
مرب   اعةبات األ ضية   م اير  ما ةصدب م  يل ث  دباراتت  أل ة   لوةة  ىةذط 
اعباةةةة    ةةةرت  طةةة  اع ربةةةة   وةةةبع  ؤلةةةد  ةهةةةا   ةةةدبةف مةةةادع  الةةةدع  ةةةي لةةة  رةةةض  
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 ت  ىذا اع ألةد (1)دبارة  يل  ترت  امري يةب  ه ضية  ا وا  اعةب  اعرةمة  األ ضية 
هت  ي   صصهت   ف ي همامهت ر  ه ضية   ضفة دت اعرةت  ةد ا اعطةي  إعم إ وا  عب

رةةةي  اعدبارةةة   ا رةةة فادع مةةة  اعيلةةة ث اعرةمةةةة  اع دةةةةدعت  لةةةا  اعرةةةب  األ ا ةةة  تةةةد 
اى مةةة ا ياعةبةةةات األ ضيةةةة  مضةةةذ اعوةةةب  األ   عةه ةةةبعه  هتةةةام ا اعمؤررةةةات عة ب مةةة ه 
 بصةةةةةةد ا اعملا ةةةةةةلت عةم ةةةةةةب مة ه  يةةةةةةذع، ارةةةةةة طاي ا ه  ةضوةةةةةةة ا  ةةةةةةباث اعل ةةةةةةابات 

يةةةةةة ت  ةفرةةةةة  م ةةةةة  ذعةةةةة، مرظةةةةةت د   اعرةةةةةاعته  فةهةةةةةا مراىةةةةةد ع ةةةةةدبةف اعةبةةةةةات األ ض
األ ضيةةة ه  مؤررةةات عة ب مةة ه  ىةةي   ةةةايا اعلبلةة  اعرةمةةة  اعراعمةةة ه   أ ةةذ مضهةةةا 

   رطةها يودب ما ةيذ  هيضاؤىا  ي لو   اعرة ت  مةادة  اعلةاعت

يظةم ه  عود يدهت يمةة   ربة  اع رةةت اعراعي  ي اعربا ه  ىي  ط ع   بة 
  ضبى ه  ازدىاب اع ربة  ةر مد يةم هرف مهم  مضهاا

اعوباب اعرةاري اعلازته  تد هصةدب م ةةف تةةادع اع ة بع تةاض    اعلفةاظ  -1
ه  ضصةةةت اعمةةةادع 1144( عرةةةض  45يةةةةم رةةة م  اعةبةةة  اعربيةةةة   بتةةةت )

 يةةةةم اعمؤررةةةات اع رةةمةةةة   ةةةي مبالةةة   اع اضةةةة  مضةةة  يةةةةم مةةةا ةةةةأ يا
عةب  اعربية  عب  عة رةةته  يةةها ه   لبص يةم اعدبار  لا   اي ماد ا

يةم لر  اع ريةب  اع فلةب يها  ر م ها عفظان  ل اي ه   ضش   اعط  
 دبا، مزاةاىا  ا ي زاز يها ت ا  

ااةمةةةةا  ياع ربةةةةة ه  ىةةةةي مرةةةةأع     ةةةةا عةةةةة يي اعوةةةة مي  اعرةارةةةةيه  -2
  ل ةب ىت اعذة   ي ا ذع،  رر ا إعم اع ربةة   لبصة ا يةةم ض الة ت
 علةة  يرةة  اعف ةةات مةةا  ةةزا    ةةبيص يهةةذط اع طةة ع اعميابلةة     لةةة  
اعفبص ع ضو ا  يةم ما  ت     اعرض ات اع مةف اعما ةة ت  تةد 
تةة   ةةي لبلةة  اع ربةةة ه  علةة  لةةبص اعوةةةادع  ةلةة   هلةةد اعر امةة  اعمر و

                                                 

 ت11ص (  ضظب  ي ل ا  مؤ مب  ربة  اع رةةت اعراعي1)
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اعرةارةةةة   اعم ةصةةةة  مةةة  هيضةةةاء اعةةة ط  يةةةةم اع ربةةةة  رةةة ف وت يةةةةم 
  و ةي يةةم هل مهةت يإيةادع اعرةبا  إعةم ىؤ ء اعم بيصةة  اعفةبصه 

 ما لا  يةة   ي يهد اع  ةف  اع يرة  اعفلبة ت

اعم ايرةةة  اع ةةةادع  اعرمةةة  اعةةةدا   عمرب ةةة  لةةة   طةةة   دةةةةدعه  ا ى مةةةات  -3
  هي رةةاته  ديةةت  هةة د اعرةةامةة   ةهةةاه  ا  يمبالةةز اع ربةةة   ةةي اع ام

يةةة     تف ي  ذع، ةؤدي إعم  رطة  اعرمةة  ه  اعب  ع إعم ما لةا 
اعلا  تي  اع ربة ت  عة    مةب هةة   طة ع مةا عةت   يرهةا  طة اته  عة  
 رةة وب لةةا  إ  عةةت  لةة  ت ايةةدىا رةةةةم   اي ةة ت  لبلةة  اع ربةةة  اع ةةي 
مبوت يمبال  م  ةف  تي  ه    لوة   اترةان مةم رةانه ر برةأل لةة    ةد 
م  ةلبص يةةها  ةمهد عها اعرية ت  تةد مةبوت  مةةا األمةت  األتطةاب 

ا ضمةةةةةبو يةةةةة  اعةةةةةة ته  ارةةةةة طايت ي هةةةةة د هيضا هةةةةةا اعم ةصةةةةةة  يم ةةةةة  مةةةةة
 اعمةةةؤمضة  يمصةةةةبىت اعةةة طضي  اعوةةة مي ه   فةةةب  عبا هةةةا اعو مةةةة  ه  

   رةةب ية  رةةبان ل ة ةان ضلة  اعض ةن هاع طضة  يةم اع رةةةت اع ةامريه   
 ا ل مةةةا ت  لاضةةةت ل ةةةةب مةةة  األتطةةةاب  رةةةةت يبةةةةب عبا هةةةا اعو مةةةة  ه  

ا رة رماب ه  اع يرةة  اعفلبةة ه  ارة طايت اع طضة  لةضما لاضةت  لةت 
يرةةد رةةض ات تةةةةة  مةة  اعرمةة  اعم  اصةة   ااةمةةا  اعصةةاد  ه   فةةب  
عبا هةا يةةم مراىةةد اعرةةت  اادابع  شةؤ   اعلةةةاع اعرامة ه  يةدهت  ةلةة  
يبلةة  اعل ةةابع   يةةدع م ةمةةا هيةةدع  ةبىةةا مةة  همةةت األب  اع ةةي لةةا  

رةةةةةةة رماب اعرةارةةةةةةةي عةوا هةةةةةةةا رةةةةةةةةطا ت  اعرةةةةةةةبا   تةةةةةةةد  لةةةةةةةبب مةةةةةةة  ا 
 ا ت صاديه  م  اع يرة  اعفلبة ه ةرةب  ي طبة  اعلبة   ةف ي ري  
باد   اعو ة  عةظ  لبةمةان هيةةان يةة  األمةت  اع ةبه  ةفب  عب   اعو مة   ا 

ةاةت  ربةة  اع ةي يةدهىا مضةذ  مةف رةض ات إ اعشر  ه  ما لبل  اع   مار 
 م  مراعت اع لبب  ا ضر ا ت
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دابف لبلةة  اع ربةةة   د رهةةا إعةةم مبات اعرةمةةة    ةةيوةةد اعضةةد ات  اعمةةؤ  -5
مةةاته   وةةدةت اعلةةة   عمةةا ةر ب ةةها مةة  صةةرا   مر تةةاته   شةة ةا األ

اعدبارات اعرةمة  األصةةة ه  يةب  اعمصةطةلات اع دةةدعه  مةا ظهةب 
ه  اع ضيةةة  إعةةم األصةةة  مضهةةا اعةةد   األ ضيةةة  مةة  دبارةةات  يلةة ث  ةةي

دابرةة   اعيةال ة ت   لة    زابع عة ب ت إعم اعربية   ةل   ية  هةدي اع
اع رةةةةةةةت اعرةةةةةاعي  اعيلةةةةةث اعرةمةةةةةي مرةةةةةؤ عة  يةةةةة  م ةةةةة  ىةةةةةذط اعضةةةةةد ات 
 اعمةةؤ مباته   ضفةةةذ مةةا ةض هةةي إعةةة  اعمةةؤ مب   مةة    صةةةات  ضفةةا  ةةي 
 وةةةدت يمةةةةة  اع ربةةةة ت  طيةرةةة  م ةةة  ىةةةذط اعةوةةةاءات  و  ةةةي اعم ايرةةة  

 بةةث  اع أ ةة   اع ضفةذ ألضها   ص  يلبلة  يةمةة  مرة مبع    ل مة  اع
  ا ض ظابت

  طيرةان م وضةان   ودةمة  عطةية  اع امرةات را ى مات ياعل ا  اعرةمي  طي -4
  ةةةة  اعمضةةةةاىن اع ةةةةي  برةةةةت   اعدابرةةةةة ه  ةلةةةة   اعل ةةةةا  اعموةةةةبب مؤعفةةةةان 

عة امرةةةاتت همةةةا اعل ةةة  اعم ب مةةة    لةةة   مرةةةايدع ةب ةةةا إعةهةةةا اعطةيةةة  
ظبةةةات  اعم  بيةةات  األرةةا ذع ع رةة ضابع يهةةا  ا طةة ع يةةةم هلةةدث اعض

اعرةمةةةةةة ت  ةضيبةةةةةي ه  ةرةةةةةاد اعضظةةةةةب  ةةةةةي اعل ةةةةةا  اعمؤعةةةةةف لةةةةة   مةةةةةف 
ه عةلةةةةذف مضةةةة  مةةةةا  يةةةةت يط ضةةةة   ةةةةةد    ةةةةة  مةةةةا ارةةةة  دو مةةةة  ترةةةةض ا

 إذا عل ةةا  اعم ةةب ت  ةة  ةرةةاد طيرةة  إ و ضظبةةةات  مرةةابف  دةةةدعت همةةا ا
لاضةةةةت اعلا ةةةة  مارةةةة  إعةةةةة ه  ظةةةة  مل فظةةةةان يأررةةةة  اعرةمةةةةة    ا د ةةةة  

 تمةة اعر

ا ى مةةةات ياعيلةةةث اعرةمةةةي   شةةة ةا اعيةةةال ة   ضشةةةب ض ةةةا هته   شةةة ةا  -4
ه  تةةةد رةةةابت  امرةةةات اعوطةةةب رةةةةبع اعم ةةةب مة    وةةةدةت اعمرةةةايدع عهةةةت

لرةةةض   ةةةةي ىةةةةذا اع اضةةةة ه  رةةةةايدت ل ةةةةةبان مةةةة  اعيةةةةال ة   اعم ةةةةب مة  
 ضشةةةبت ض ةةةا  ير ةةةهته  علةةة  ذعةةة، لةةةة   رةةة زط اع دةةةة   ةةةي ل ةةةةب مةةة  
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ة  لبل  اع ب م   اع ةأعةف مة  ضفةا عامة  األلةا ه  اعفهت اع ات عما  ؤد
  اع ط ت

صةةداب اعم ةة ت ياعةبةة  اعربيةةة ه   ب مةة   -4 ا ى مةةات ياعضشةةبات اعرةمةةة   ا 
األصةةةةة  مةةةة  اعيلةةةة ث اعمضشةةةة بع  ةةةةي اعم ةةةة ت األ ضيةةةةة  ع لةةةة    ةةةةي 
م ضةةةا   هةةةةدي اعيةةةال ة ت  تةةةد رةةةهوةت اع ب مةةة  اآلعةةةة  ضوةةة  اعرةةةة ت  ةةةي 

مةات ل ةبعه ممةا د ةا لبلة  اعرةةت إعةم اااعةبات اعم  ةف   ل و اعبم ز اع
   ر  اعشر     واب ه  ةب د ير ها ير ان يل   دةدت

اعرضاةةة  ياعةبةةات األ ضيةةة ه  ةةة ت ذعةة، ي ةةدبةف مةةادع يةمةةة   الةةدع يةبةة   -8
ه ضيةةة  لةة  رةةض ؛ أل   ةةدبةف اعةبةة  األ ضيةةة    ة مةةب إذا يوةةي مب يطةةان 

ابع اع رةةةةةت اعرةةةاعي ياألرةةةة   اع وةةةةةدي  ةةةي اع امرةةةاتت  تةةةد هلرةةةضت  ز 
 ةةةي مةةةا هتةةةبوت ذعةةة،  ةةةي األترةةةات اعرةمةةةة   طيو ةةة  ةض اعيلةةةث اعرةمةةةي ل
 مضاى ها اعرض ة ت

 هة ةةةة  اعمرةةةةا ت اعةب ةةةةة   اعرةمةةةةة  اعم  صصةةةة     ةةةةرها يةةةةة  هةةةةةدي  -1
اعدابرةةةة   اعيةةةال ة ه  مةةةا ةةةةزا  ل ةةةةب مةةةضهت ة هةهةةةا ه    ةرةةة طةا ه  

عرةةض ات األ ةةةبعت ةلصةة  يةةهةةا يةةةم اعةةب ت مةة  ل ب هةةا   ةةد وها  ةةي ا
ةةةةةد اعمرةةةةةا ت اعدتةوةةةةة  لبصةةةةةان يةةةةةةم اعمرةةةةة  ى اعرةمةةةةةي   ةضيبةةةةةي ه    ر  اما

    لةدان ع ه د اعمؤعفة   اعم ب مة ت

  لةةةةةد اعمصةةةةطةلات اعرةمةةةةة   مضةةةةاىن اعيلةةةةث  اع ب مةةةة  عةةةة   ةصةةةةدب  -10
اعدابر    اعيال     اعم ب م   ية  مضةايا م  ةفة    ةةا  ةهةا لبلة  

عيلةة ث هعبةةازان   ةلةهةةا إ  هصةةلايها اع ربةةة    صةةيي يرةة  اعل ةة   ا
 م  اعمؤعفة   اعم ب مة ت
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 ه  علةة   ضفةةةذىا   ةةة تو إ و (1) ةةة، يرةة  األرةةف اعرامةة  اع ةةي   ةةدت اع ربةةة 
 يمؤررات ليةبع  شبف يةةها   و ت يم اير هاه  هىت  ة، اعمؤرراتا

مؤررةة  اع ربةةة ه   لةة   مرةة وة  يةة  اع امرةةات   ةةب يط يةة زابع اع رةةةةت  -1
راعي  اعيلث اعرةميه ه  يم ةف اع زباءه ه  يب ار  اع مه بة  ع لة   اع

ل ةةبان   تادبع يةةم اع  طةةط  ااشةباف يةةم اع ضفةةذت    ةت ىةذط اعمؤررة
  صدب  م  األترات اع ي   دت اع ربة    طةطان   ب م    أعةفان   ضفةذانه

ع يضهةةةةا اعل ةةةة   اعم ةةةة ت  اعضشةةةةبات اعرةمةةةةة   اعل ةةةة  اعمضه ةةةةة  اعموةةةةةبب 
 اعمرايدعه   و ت ي ب م  اعل    اعيل ث اعرةمة  اعمضش بع  ي اعم  ت 
األ ضية ه مر رةض  يأرا ذع اع امرات  مة    ةد  ةةهت اعوةدبع يةةم  ب مة  

 اعرة تت

إ  إضاطةةةة  م ةةةة  ىةةةةذط األيمةةةةا  ياعمؤررةةةة  ةةةةةؤدي إعةةةةم   لةةةةةد اع هةةةة د 
شةةةال   اع ضرةةة   م ايرةةة  اع ضفةةةةذ  مرب ةةة  مةةةا ةر ةةةبي يمةةةةة  اع ربةةةة  مةةة  م

 صةةرا  ع  لةة  دبارةة ها إعةةم اعم  صةةة ت  تةةد هدى  ةة زع م ةة  ىةةذط اعمهةةات 
 ةةةي ل ةةةةب مةةة  اعمرةةةةؤ عةات   ةةةة   اع ةةةدا  إعةةةم يبتةةةة  اع ربةةةة   اايطةةةاء 

 اعرةمة   اادابة ت

اعم مةةةةةا اعرةمةةةةةي اعرباتةةةةةيه  د بط  ةةةةةي اع ربةةةةةة  ليةةةةةةبه  تةةةةةد يةةةةةده مرةةةةةةب    -2
ةةةدان يةة  اع ربةةة  يمرضةةاط ياعمصةةطةلات اعرةمةةة     لةةةدىا  علضةة    ةةةزا  ير

اعةةةةذي ةرةةةةرم إعةةةةم  لوةوةةةة  اعوطةةةةب اعرباتةةةةيه  هةةةة  مةةةة  ن عةةةةت ةروةةةةد مةةةةؤ مبات 
 ضد ات عهذا اعبب ه  عت ةراىت  ي  أعةف اعل   اعرةمة  ه   ب م ها لما 

د لبلةة  اع ربةةة   ةةي  ةةامر ي  رةة  م مةةا اعةبةة  اعربيةةة  األبدضةةي اعةةذي تةةا
 ةؤعةةف اعل ةة  اعرةمةةة  بيةةد  ةةي األبد ه  ه ةةذ ة ةةا اعمصةةطةلات يمةةا   ا  

                                                 

  ما يردىات 54( ةضظب دي ع إعم  ربة  اعرة ت ص1)
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ه  ة ب مهات  تد هصدب ل ةبان مضها يةم اعب ت م  اعزم  اعوصةب اعذي مبو 
 يةم  أرةر ت

  لةةا  ا ى مةةات ياعةبةة  مةة  ا  إ  اعم مةةا اعرةمةةي اعرباتةةي عةةةف عب ةةةانه   
مهامةة ه  علضةة  م مةةا يةمةةي ةهةة ت يلةة   ةةب ع اعمرب ةة   اعرةةةت  ةرةةرم إعةةم 

( 43) اعمةةادع اع اضةةة  مةة  تاض ضةة  بتةةت  وةةدمها  اعضهةة   يهةةات  تةةد  ةةاء  ةةي
 اعضهة   ياعدبارةات  اعيلة ث اعرةمةة   ةي    ه   ه با ة اه 1148عرةض  

اعرةةةةبا  عم اليةةةة  اع وةةةةدت اعرةمةةةةي  األديةةةةي   مضهةةةةا  ضشةةةةب اعيلةةةة ث   شةةةة ةا 
اع ب م   اع أعةف  ي اعرة ت  اآلدا   اعفض   ت  ىذط م  اعمهات اعليةبع اع ي 

مةةا اعرةمةةي اعرباتةةي عةرةةاىت ىةة    زابع اع رةةةةت ةضيبةةي ه  ة ةةطةا يهةةا اعم 
اعرةةاعي  ةةي ىةةذط اعلبلةةة  اعو مةةة  اعم مةةبع ذات اعرطةةةاء اعةةدا ته  ىةةي لبلةةة  

 اع ربة   ي اعربا ت

اع امرةةاته  ةضلصةةب د بىةةا  ةةي  هة ةة  األرةةا ذع اعوةةادبة  يةةةم اع ةةأعةف  -3
 تيت اع ب م    ودةت اعر   اعرةمي عمؤرر  اع ربة   اعم ما اعرةمي اعربا

 ة، ضظةبع  ةي  ربةة  اع رةةةت اعرةاعي  ةي اعرةبا  اعةذي لةا  مة  مض ةزات  ة بع 
 ه  تد   ةم  ةهاا1148 م ز 

  اعةب  اعربية  لادت  ل  ب   م ت  ي ه ا ب اعرهد اعر مةاضيه  عة   إ -1
اعضه ةةة  اعلدة ةةة   اعةةة يي اعوةةة مي  اعشةةةر ب اعةةة طضي علةةةةت ملاضهةةةا عبةةة  

 ه ضية  مفب   ت

تةةةد يةةةدهت د ا ةةةب   اعرهةةةد اعفةصةةةةي ياعةبةةة  اع بلةةةة ه إ  اع رةةةةةت لةةةا  تيةةة   -2
اعد عة   اعمؤررةات  اع رةةةت ا ي ةدا ي  اع ةاض ي  رةفب ية    ههةا اعربيةي 

 رض  يرد رض ت
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 ةةبت يةةدع ملةةا  ت ع ربةةة  اع رةةةةت اعرةةاعي  لةةا  اع طضةةة   ةةةأمة   ه   -3
 علة  ا   ةاط اعةذي رةاد اعوطةب  ةي  ةة، األةةات  1148ة ت ذع،  ةي يةات 

 ة  اع ربة ته وب يمة

إ  اعوباب اعرةاري اعذي هصدبط م ةف تةةادع اع ة بع لةا  ضوطة  اعيةدء  ةي  -5
 اع ربة ه  ع   ذع، اعوباب عظ  اع ربة  يرةدان ي  اع ضفةذت

إ  يمةةةةةةة  اع ربةةةةةة   طةةةةةت  طةةةةة ات  ارةةةةةر   ةةةةة   اعرةةةةةض ات اع مةةةةةف  -4
 اعما ة ه  لاضت هىت  مبا هاا

يةةةة   ةةةي  امرةةةات اع ةةةدبةف  اعمضاتشةةةات  ا م لاضةةةات ياعةبةةة  اعرب  -
 اعوطبت

يوةةد مةةؤ مب اع رةةةةت اعرةةاعي  ةةي اعةة ط  اعربيةةي ييبةةداد   ةةي شةةهب  - 
 ت1148فذاب رض  

اعيةةدء ي ةةأعةف اعل ةة  اعرةمةةة  ه   ب م هةةةاه  تةةد صةةدب يةةدد ليةةةةب  - 
  ي لو   اعرةت اعم  ةف ت امضه

 مهمةا ةلة  مةة  همةب  ةإ  لبلةة  اع ربةة   ةةي اعرةبا  رةا بع  ةةي طبةوهةا يةةةم 
ذا لاضةةت اع امرةةات مةةا  ةةزا   ةةي اعةةب ت مةة   اعصةةرا   اعمشةةال  اع ةةي  ر ب ةةهات  ا 

 يداة  طبة  اع ربة ه  إ  ااةما  يةبة  اعوةبف   اعلةبص يةةم ى ةة  األمة   اعة ط 
مةاته    ةا ز لة  مةا ةر ب ةها مة  صةرا  ه  مةا لفة   يد ا ىذط اعرمةة  إعةم اا

ر صيي اعربية  عب  اعرةت  ي ة ةبط اعلاتد   يةم األم  اعربية   براع ها اع اعدعه   
اعةة ط  اعربيةةي يرةةد ه    طةة  األتطةةاب األ ةةبى م ةة   طةة ع اعوطةةب اعرباتةةيه اعةةذي 

 هياد إعم اعةب  اعربية  ملاض ها  ي ظ    ب   اعميابل  اعمظفبعت
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ه  لاضةةةةت أل  اعيلةةةةث ةر مةةةةد يةةةةةم   بيةةةة  مراشةةةة  عةةةةت  لةةةة  اعمصةةةةادب ل ةةةةةبع
 ف اع صة ب اعرةمةي اعةذي هتةةت اعيلةث يةةة ت  علة اعممابر   اعمشةاىدع  اع اتةا هرةا

يرةة  ااشةةابات إعةةم اعمصةةادبه ةةةباد يهةةا ا رةة زادع  اع تةة ف يةةةم اع  ةةا    ىضةةا،
 اعمهم   ي ىذا اعم مابت  ىذط اعمصادب اعوةةة  ىيا

 ت1143 ودت اع رةةت اعراعي  ي اعربا ه لر  اعد ةةيه يبداده  -1

 طة  تلبل  اع ربة   ي اعربا ه اعدل  ب هلمد م -2

  صةةةةة  اع شةةةةةبةرات  اع رةةمةةةةةات  اعوةةةةةبابات  اعل ةةةةة   األ امةةةةةب اع زابةةةةةة   -3
لةةةة    شةةةة ةا   ر ةةةةةد اعيلةةةة ث  اعل ةةةة  اع ةةةةي  ؤعةةةةف ياعةبةةةة   عاعصةةةةادب 

ت اعمدةبةةة  1148اعربيةةة  ه    ةةب ت إعةهةةات هصةةدب ها ياآلعةة  اعلا يةة  رةةض  
 اعرامةة  عمبلةةز اع ربةةة   ةةي  زابع اع رةةةةت اعرةةاعي  اعيلةةث اعرةمةةي ييبةةداده

   ةها مودم  عةدل  ب  مة  اعم  ل ت

يةةب ت  هدي ع إعم  ربة  اعرةة ت  ةي اع امرةاتت اعةدل  ب هلمةد مطةة   -5
 تت1144 -ىة 1314

اعوةةةةاىبعه  هعب ضةةةةا  اعلةةةةةاعت اعةةةةدل  بع يا شةةةة  ييةةةةداعبلم  )يضةةةةت اعشةةةةاطف( -4
 تت1141

 تت1180اعراعي  ي اع ط  اعربييه يبداده اع رةةت مؤ مب  ربة   -4

 2   ه1144ه رض  1  ها ه راطا اعلصبيه يةب تمذلبا ي  ي اعرب  -4
 تت1148رض  

اعضوةةةةد األديةةةةي اعلةةةةدةث  ةةةةي اعرةةةةبا ه اعةةةةدل  ب هلمةةةةد مطةةةةة  ه اعوةةةةاىبعه  -8
 تت1148


