رابعاً :أخبَار مجمعيّة
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التقــرير الصــادر
عن مؤتمر التعريب الخامس
 -بدعوة ندا مننمةندل منيةبلددل نة ةبلدل ةمنوالعدل ةمنيةددة  ،ةنشدلةةل نمندا منة ددل

منيةبل ددل منةعمد د  ،وا ددع ن ددت نة من يةل ددت منا ددلن

مم نلول د د عد د ون ددلا منننةة ددل

منةعملددل منشلشددنلل عد منن ددة نددا  11-7نحددة 1041ه د مننةمعد  12-11ألةددة

سب نبة . 1892

ةقع نض صلحت منمالنل منشلشنلل مننةك منحسلا بةوللل منندت نة ،ة نضد

نمنا منة ل منيةبلل منةعم  ،ةةلنلً ،بلس ضلع .

 مع د ا مننددت نة ع د ناددة نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعم د ع د منسددلول منحلعلددلوشددة نددا صددبل منسددب

 7نحددة مننةمع د  11ألةددة

سددب نبة ،ةحضددة نمددعةت

صد ددلحت منمالند ددل مننةد ددك منحسد ددلا ،ةبيد ددن أوضد ددلر منحةةند ددل منةعملد ددل ،ةمنسد ددنةمر

منيد ددةت ،ةةبد ددلة منشاصد ددلل
منةعم  ،ةم حلع منملنيل

منةسد ددنلل ةمنملنيلد ددل ،ةأوضد ددلر نمند ددا منة د ددل منيةبلد ددل

منيةبلل ،ةوعع ةبلة نا ةمل منوالعل ةمإلوال .

ةبيع الة نبلةةل نا آي منذةة منحةل  ،أناى منسلع منعة ةة وبعمنةةل اةلندل
ةئل

نمنا منة ل منيةبلل منةعم ةةنل ملر علشل:

"إا آنلنمددل ةبلددة  ،سةما نس د اب أن مددل ننشددة ب د ذا منة د  ،سةممم د نددا وةددى هددذم
مننمبة ع نت نة منيةبلل ةمنيةةبدل ،أقدع ادلنل منشدةة نصدلحت منمالندل منشلشدنلل

مننة ددك منحس ددلا مننيةد د وة ددى نض ددة بةولل ددل ه ددذم منن ددت نة ،ةأةح ددت بيةن ددلر أن م ددل
منيةبلل ندا أقصدى منن دةت إندى أقصدى مننشدة  ،منذمئدعلا ودا حلدلن ن دل منادةآا:
ن ددل منيةةبددل ةمإلسددال  ،ع د ةلددمش منةعا مننملهددع ،ةع د نمنيش د  :نمنددا منة ددل

منيةبلل منةعم  ،ن نمللً نش من ةعل ةمنممل ةللت مإلقلنل".
-982-

و د أناددى منسددلع منددعة ةة نحلددى منددعلا صددلبة ،مننددعلة منيددل نةنمةنددل منيةبلددل

نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة  ،ةةنل مس شةشل بلن حلل ،ةقل علشل:

"إا نت ن مة من يةلدت منعةةلدل ةسدلةل نمشملدل ندا ةسدلئ وند نة دت مسدل

من يةلددت ن ةحلددع مننصددلةحل

منيةنلددل ،عد ما لددلة مننالبد منيةب د منع ةمنةع د ،

ذنددك أا نشددةةل مننصددلةا منيةن د منممب د نددل

عد

علننص ددلةا منممب د د منةمح ددع ل د ددةم إن ددى منيةبلد ددل بةةن ددل

يةلب د  ،ةنةددا ع د
نا ةندددل،

ةحلددع

س ددل منة دددل

منيةبلل ،نا ملحلدل ،ةن دةك منندة نالم شدلع منشاصد  ،ندا ملحلدل أادة  .ةندا همدل

قلند

منحلمددل ن ةحلددع مننصددلةا منيةبد ح ددى مشددل ن ددل وةنلددل نةحددع  ،لةددةا نةد

ننشددة وةند نحددعع علشددل ةةنددل ةمحددع  ،ةهددذم مننددة وةددى ملمددت ةبلددة نددا منهنلددل
ذنك أمد ليند وةدى لصدل حالا دلا أسلسدل لا :إحدعمهنل قةنلدل ةهد

مننةةلل ،ةمناة حضلةلل ةه مق حل مننيلصة من ةمةنةملل".

لةلدع منةحدع

و د مع د ا نمددعةت مالنددل مننةددك ،نيددلن ةتلددة من يةددل منيددلن منس د لذ ملصددة
منعلا منسع مننت نة بةةنل مس شةشل باةن :
"إا هد ددذم منبةد ددع مند ددذي ةةر ةسد ددلنل منود ددةة منيةبلد ددل منةبد ددة  ،سةما نةة د د منيةب د د

منشلشن  ،منذي ةةر ةسلنل مع منةبلة منحسلا بدا وةد  ،إمندل ةةودل – علندل ةةودل -

حنللل منة ل منيةبلل ،سةموالر شلمشل ة ةللع نةلم شل عش ن ل مإلسال ةن ل منيدةت
ب لةهددل مس د نةمة نشنددل ة باددلر ،ة حلددل منحسددلا نة د  ،ة ةحلب د بة د  ،ةعةح د بشددذم
منةادلر عد نمنيةد منةعمد نة دل منيةبلدل ،ةعد بةدعة منةعا ،إمندل هدة وةدى أسددل
نا ةسلنل لتنا بشل ،ةنل

نمةع ةال لال ع نملسبل

ولبة ".

(الكلمات الثالث تلي التقرير)
ةبيددع مس د ةمحل قصددلة واددع منن ددت نة مةسددل إمةمئلددل بةئلسددل منس د لذ من ددعة ةة
نحل د منددعلا صددلبة ،مننددعلة منيددل نةنمةنددل منيةبلددل نة ةبلددل ةمنوالعددل ةمنيةددة  ،منددذي
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مق ددة أا ل د أة

مننددت نة منس د لذ منددعة ةة وبددعمنةةل اةلنددل ،عةحددت مننددت نة بددذنك

بلإلمنددل  .و د لةددت من دةئل

أا لم اددت مددلئب ةئددل

ةناددة مًة ولن دلً ،علم اددت منسددلع

منددعة ةة مةشددع وبددعمنيتلت مننبددلةك ةمنددعة ةة حنددت منة ددلم مددلئبلا نة دةئل

أعلت منةمن ناة مًة ولنلً ةمنعة ةة نصلنى حعمع ناة مًة ولنلً نسلوعمً.

ةمنس د لذ

و أقة مننت نة معة أونلن .
ةش ددة منن ددت نة سد ددا نمد دلا ن اصصدددل ددةنى ع مةسد ددل نش ددةةول

مننيةةضل وةل ةحعع منسلع ةئل
عةمسل مننالحةل

مننت نة نشلنشل بنل لة :

ةم ق ةمحل

حنة شل منةعةع نا بالعهل أة من

من

إنى مننت نة ةم نل وةى نل ما ةف عل بشلمشل.

مننيدددلم
أةسة

ما للة ننةع ةمحع نة نصلةا أممب .
ةع د مةسددل منين د منةنددى مم اب د

ةمنسنلر نوب ل ع نةح من اةلة .

ة د نممددل ن اصصددل ةئلس دلً ةناددة مًة نشددل

ةع د لددة منحددع مس د اب سددنة مننلددة حسددا ةن د منيشددع ،ملئددت مالن دل مننةددك

ةتس ددلر منةع ددةع مننش ددلةةل ةةئ ددل

منن ددت نة ةمنن ددعلة مني ددل نةنمةن ددل منيةبل ددل نة ةبل ددل

ةمنوالعل ةمنيةدة  ،ةأةدع سدنة عد هدذم منةادلر مه ندل منةعا نةةدلً ةحةةندلً ةنتسسدل

بددعو نشددةةول

من

من يةلددت ة نةددلا منة ددل منيةبلددل نددا بدةت مننةلمددل منيةنلددل ةمنيلننلددل

ه أه نشل.
ود ةمصددة

منةمددلا منن اصصددل أونلنشددل عد منلددةنلا منوددلم ةمنولنددر نددا ألددل

مننت نة ةاصل منلة منةمبا نبحةر مننت نة منوالول ةه :

قضللل من يةلت ،المشكالت ةمنحةة نألس لذ منعة ةة منل نالئةل.
يةلت منيةة منلبلل نألس لذ منعة ةة حسم سبا.
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محة مةل نةةنةت منيةنلل نألس لذ منعة ةة أحنع سيلعما.
ة د د بحد ددر نملقشد ددل ولندددل شد ددلةك علش ددل أوضد ددلر منن ددت نة ،ة نلد ددت

ةأواب د د

ِ
ِ
ةضنلا مملحشدل ،ةةدلا
منحةل وةى عو نسلة من يةلت،
بلن ين  ،ةمننةضةولل ة
منسددلع ةئددل

مننددت نة قددع ددال ع د بعملددل منمةسددل منةسددلنل من د ةمششددل إنددى مننددت نة

منسددلع منسد لذ منددعة ةة إبدةمهل نددعةةة ةئددل
لةمة نةنت نة منممل

نمنددا منة ددل منيةبلددل عد مناددلهة ةعلشددل

مل منةسلنل نا مننالح .

منشلئدل منيلندل نةندت نة ةمسد ني

ةع نسدلر منلدة من مةبدا مم نيد

إندى ادلةلة

منةملا من سا ةأقة نل ملر علشل من الةلة نا مننالح .
ةعد صددبلحل منلددة مناددلن

واددع مننددت نة مةسد منا لنلددل ةأقددة علشددل من اةلددة

منمشلئ نم لئج أونلن .
منندت نة ةةندل شدةة علشدل منةعدةع مننشدلةةل نندل قعن د ندا وند

و أناى ةئل

ملع ،ةأشلة إنى أهنلل منم لئج من

نان ومشل منندت نة اعندل نألندل منيةبلدل .ود

أناددى منسد لذ منددعة ةة مةشددع وبددعمنيتلت مننبددلةك ةةنددل بلسد منةعددةع همددل علشددل من دةئل
ةمننت نةلا وةى نل
و أوةا منةئل
ةعلنل لة

إمملت .

ما ل مننت نة.

ةصلل

مننت نة منالن

إا نت نة من يةلت منادلن
بي د ددع أا عة مننةض د ددةول

نشددةةول

نة يةلت:

مننميادع عد ةحدلت نمندا منة دل منيةبلدل منةعمد ،

مننيةةض د ددل وةلد د د ةمنن نوة د ددل بص د ددنل الص د ددل بس د ددبيل

نيددلم أوددعهل نة ددت مسددل من يةلددت ،ةوالوددل نشددةةول

أوددع شل نمةنددل

نيددلم أاددة

وةبلددل ن اصصددل مم ش ددى إنددى نمنةوددل نددا من ةصددلل
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منيلن ددل

إضلعل إنى من ةصلل

علنل لة :

منالصل بة نشةة نا نشةةول

مننيلم منندذةةة موب شدل

توصيات المؤتمر الخامس للتعريب
الصددل بلننبددلع من د لة ةددت

لتةددع مننددت نة نددل سددب أا أقددة نددا ةصددلل

وةلشل من يةلت ع منةلا منيةب ةنا أهنشل:

 -1أا منة ددل منيةبلددل ناددة ةئلس د نددا ناةنددل

ةمددةع مننددل منيةبلددل .ةة د

ضد دديف ،أة إضد دديلف لصد ددلت منة د ددل هد ددة الد ددة ل شد ددعع منةلد ددلا منيةب د د
ةةمةع .

 -1أا لصددل منيةددة

لةددةا إ بة شددل ،ةنددذنك عد ا نحددل منددةلا منيةبد

بلنحضددلة منيلننلددل مننيلصددة ،ةنةمةب د نشددل ،ةنشددلةة علشددل ،لمددت أا

لبعأ بلس اعم منة ل منيةبلل ن لً نة عةل

مننصلةحل

ع منلا نةمح من يةل سةمودعمع

منيةنلل مننةحع مننملسبل نذنك.

 -3أا لص ددل منة ددل

لا ص ددة وة ددى منا ددذ بش ددل عد د نةحة ددل يةلنل ددل عةا

نةحةددل ،إمنددل لم ددت أا لسددللة ن مةحدد من يةددل ةةشددل ،نم ددذ بددعمل شل ةح ددى

منن مةح د منيةلددل نددا منبحددر منيةن د  ،بحلددر ل لسددة نبمددلر هددذ منة ددل أا

ليللشةهل نيللشل ةلنةل سلوع وةى لةليشل ة لةلةهل.
 -0أا منة ددل منيةبل ددل ق ددع عنةد د

عد د نا ة ددف ن مةحد د

اصلئص ددشل أمش ددل ن د دل حض ددلة ذم

لةلاش ددل مننعل ددع ةبحةد د

أبي ددلع إمس ددلملل ةولننل ددل ،ةهد د بش ددذم

قلعة ةةللً وةى أا ةةا ن ل منيةد منحدعلر عةلسدلً ة لنلندلً ةبحودلً ة ةنلدعمً
نةنصلةا.
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 -2أا نل لشعف إنل من يةلت هة بلنعةمل منةنى ةحلع مننصدلةا منيةند ،

أعمر
حلل مل ً

ة لبل هذم مننصلةا ،ةمس ينلن  ،ة عمةن ع ة نمل

سةمبالغلً.

 -1ةليةت مننت نةةا وا مة للحش نة اع مننية منذي حااد من يةلدت ح دى
مآلا ع د د د مند د ددةلا منيةب د د د  ،ةه د د د إذ لاد د ددعةةا ند د ددل أسد د ددش ب د د د منيةند د ددلر
ةم ا صلصددلةا منيددةت ةنددل قددعنةم نددا مشددةع ةبلددة ع د

يةلددت عددةة

ةولة نا عةة مننيةعل ةمنية ع مش لتةعةا نة أاة وةى أا مشةعه
ددت ى ون مة ش ددل ةلنة ددل إذم ند د

نسد د ةلل

ا ددذ منن ددل منيةبل ددل قةمةه ددل ،ةن ددا أوة ددى

مننس ددتةنلل ،بد د ن مت ددعمة ةمسد د ينل ه ددذ مننص ددلةحل

صدديلع منددةلا منيةب د ةة د  ،ةع د منةق د

منس د ب د ن مت نتسسددل

وة ددى

من يةددل

منيةبلل ةةشل بلا لةةا من يةل علشل لنلنلً ة عةلسلً ،ةبحولً بلنة ل منيةبلل.

 -7في منهجية التعريب
لةصد د د منن د ددت نة بل ب د ددل نمشمل د ددل نةين د د عد د د نش د ددةةول

مننصلةحل

يةل د ددت

ة ملة هذ مننمشملدل ن مةحد منيند منليدلً عد اإلعدااا،

والاراسة ،واإلقرار.

أ -في اإلعااا
ن د د ددا مننملس د د ددت إمد د د دةمر وند د د د أةند د د د ن د د ددمة ل م د د ددلة استقصددددددددا

مننصلةحل

مناعلنل ةمنا المصطلحات الحايثة.

أن ددل مس اص ددلر مننص ددلةحل

مناعلن ددل علة ددةا ن ددا نةلمش ددل ةلنة ددت

منن اصص د د ددل ةمنني د د ددلم ةمنة د د ددت منا د د ددة من د د د د ق د د ددع سد د د د اع ه د د ددذ

مننصددلةحل  ،ةنددا منننلددع ة لددت هددذ مننةددلا ة لب دلً لةلال دلً ةحصددةهل
ةمددةع نددل علشددل ة اددعلنشل وةددى أمد مددتر نددا مننددةةةر منيةبد مإلسددالن
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ةأا هددذم منين د لسددلوع وةددى إحلددلر مننصددلةحل

منيةنلددل مننبوةوددل ع د

ة ددت من دةمر منيةن د منيةب د ةةبلشددل بددلن يبلة منيةن د مننيلصددة نحةل دلً
ةولننللً.

ةع د د د نمد د ددل من د د دا مننصد د ددلةحل
مننص ددلةحل

منحعلود د ددل ،لةد د ددةا ذند د ددك بمند د ددا

من د د أقة ش ددل مننم ددلنا ،أة مسد د ينة شل منملني ددل

من يةد ددل منيد ددلن  ،أة ةمضد ددي

وةلشد ددل منشلئد ددل

ةنيله ددع

منيةنلد ددل ،أة مد ددلر

بشد ددل

مننيلم منمعلع  ،أة مس اعن شل ةسلئ م صل ةمإلوال منحعلول ،ةنا

منالة مإلعلع نا منةسلئ من املل منحعلول نا أم إمملت هدذم منيند عد

مننشةسل ةم س ةمل .

ب -في الاراسة:
إا ع مةس ددل مننص ددلةحل

لمد دت أا ددعةف ةعد د مة ددل ن مةحد د  :عند د

مننةحةددل منةنددى لةددةا منمنددا ةم س د اةمر ةم س اصددلر ،و د ددل

نةحةددل

إلةددل من يةلددت إنددى ما صلصددللا ،أة نمددلا عملددل ،شددلةك علشددل منقلددلة
منيةبلل ،و ل

نةحةل مةل منمعةم

منن اصصل نة نحلل ةمنع مةسدل،

ةمن حا د نددا نللباددل منننشددة منيةب د نةننشددة منممب د  ،ةما لددلة نالب د

وةب ةمحع نةنصلةا منممب نل أنةا ذنك.
ج -في اإلقرار
ةهمد ددل د ددل

نةحةد ددل منند ددت ن مة ةنملمشد ددل منن اصصد ددل إذ د د علشد ددل

نةمميل نل أممت نا ون ع هذم مننلعما مس ملعمً إنى منصة ةمناةموع
من

لمب

ةمعةهل عد مننصدلةا منيةبد  :منسدالنل عد منة دل ،ةمنسدشةنل

ع منعمر ،ةمنةضة ع مننةة ،ةمنعقل ع من يبلة.
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سةمذ إا نت ن مة من يةلت ض مابل ندا مناصدلئللا مندذلا لنوةدةا

من د ددعة منيةبل د ددل ،ةمننم د ددلنا منيةبل د ددل ،ةم ح د ددلعم

ةمننمةن د ددل

منيةبل د ددل

مننيملل ،ةوععمً نا ةبلة منيةنلر مندذلا لنلةسدةا من يةلدت ،ةلينةدةا عد
نمل

من د وةضد

 ،ع ا قد مة مة هدذ منندت ن مة بابدة مننصدلةحل

وةلشل ضنلا نالنل عمةنشل ةمس ينلنشل.
ةنةد

حا د هددذ مننددت ن مة نددل شددعف إنل د  ،ع د ا مننددت نة مناددلن

لةص مننمةنل منيةبلل نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة  ،ةنة دت مسدل من يةلدت
من لبا نشل ،بلا لةةا مإلوعمع نةنت نة عقلالً نمةنلً ةمعللً ،ةأا لشة بشدذم

مإلوددعمع قب د ةق د

ةددلف ،ةوةددى أا ةس د ةوددلئ مننددت نة إنددى منمشددل

مننددعوة نةنشددلةةل عل د قب د سددمل وةددى منق د نددا نةوددع ممياددلع  ،ةبددذنك
ةددةا أنلنشددل ع ددة نملسددبل نع مةس د شل ةمن ين د بشددل ة سددمل مننالحةددل

ةم ق ةمحل بشلمشل .ةنو هدذم يل سلسردة نةندت نة إممدلت نشن د وةدى منةمد
منعض ع منلل مناةلةل منناصصل ن .
 -9لةصد مننددت نة مننمةنددل منيةبلددل نة ةبلددل ةمنوالعددل ةمنيةددة نة ددت مس د
من يةلت بلبلول بحةر مننت نة منوالول نا مننملقشل

من

صلحب شل.

 -8ةأا مننددت نة إذ لشددلع بنددل بذند مننمةنددل منيةبلددل نة ةبلددل ةمنوالعددل ةمنيةددة

ةوةى ةأسشل نعلةهل منيل منس لذ منعة ةة نحل منعلا صلبة ندا مشدةع

عتةبل صلعقل ع نمل من يةلت للن أا تلع مننمةنل نا مشةعهل ع
هددذم مننمددل ةأا د نةا نددا لبددا منلددا مننيددلم من د أقة شددل نددت ن مة

من يةل ددت ،ةةض دديشل عد د من ددعمة وة ددى أةس ددا مل ددل  ،ةعد د أق ددةت ةقد د

ننةا.
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ةمن

ةن ددل لب ددلةك منن ددت نة منون ددل من د د أممته ددل نة ددت مس ددل من يةل ددت
سلوع

وةى عول يةلت منيةة ع نةمح من يةل منيل .

 -14ةنل لشلع مننت نة بلنمشةع من
حص د ددة مننص د ددلةحل

بدذن شل مننمةندل

ةمنشلئدل

منيةبلدل عد

منالصد د دل بش د ددل ،ة يةلبش د ددل ،سةماةممش د ددل ،ةةض د دديشل

نةضددا من ددعمة  ،آندالً أا لةددةا ذنددك حددلع مًت نشددل نالسد نةمة عد مشةعهددل،
منيةبلددل مناددة منن اصصددل نةالددل بين د

ةبلوو دلً نةنمةنددل  ،ةمنشلئددل

ننلو .

 -11ةن ددل أق ددة منن ددت نة من ةص ددلل
من سددا من د عةس د

من د د م ددلر

ة د نمشددل نشددةةول

بش ددل منةم ددلا منن اصص ددل

مننيددلم مننةةةددل إنلشددل ةه د

نةعةقل بشذم من اةلة .
 -11ةليةت مننت نة ع ا ل أونلن وا حةص وةى اعل أون منشدةة
ةمإلةب ددلة نص ددلحت منمالن ددل منشلش ددنلل مننة ددك منحس ددلا مننيةد د ن نض ددة

بةوللل مننت نة.
ةنددل ليددةت منن ددت نة وددا ص ددلع نشددلوة بلنشددةة ةمنيةع ددلا نةننةةددل منةعمل ددل
منشلشددنلل حةةنددل ةشدديبلً ةبالصددل ننمنددا منة ددل منيةبلددل منةعم د ننددل أحددلل ب د نددا
ةةل منضللعل ةحنل م س ابل .

ةنددل لبيددر مننددت نة ب حلددل نددةع ة اددعلة ونلا دلا إنددى منسددلع منس د لذ منددعة ةة

وبعمنةةل اةلنل ةئل

مننت نة ،نحةن ةحسا إعمة .

ةلحددةل مننددت نة وةددى أا لمددة بدلنمشةع مننشددةةة من د بددذنشل مننشدةعةا وةددى

مةل مننت نة ةمنلا منذلا أسشنةم ع إوعمع ةولئا ة لسلة أونلن .
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ةمنة ةن من ةعل .
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كلمَةَالدكتورَعَبدالكريمَخليفة َ
رئيسَمَجمعَاللغةَالعربيةَاألردني َ
لسبتَفيََ 2991/9/12
ا َ
نيلن ةتلة من يةل منيلن  ،نمعةت مالنل مننةك مننية
نيلن مننعلة منيل نةنمةنل منيةبلل نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة
ألشل منيةنلر منضلةف
ألشل مناة منتنالر
منسال وةلة ةةحنل منة ةبةةل ةبيع،
ع م د نشددةف ةبلددة أا أقددف ع د نددت نة منيةةبددل منحاددل ،منصددلعلل صددنلر هددذ
منة ل منشةلنل ،ةمنصلعقل منيت وةى حال ةحع شل ح

ةملل ن ل منادةآا ،ةد أ ادع

بلس نمنا منة ل منيةبلل منةعم بلنشةة منينلد نصدلحت منمالندل منشلشدنلل مننةدك
منحسددلا ،وةددى ةولل د نشددذم مننددت نة مني لددع .سةما هددذ منةوللددل منسددلنلل نة ددل منيةةبددل
ةمإلسال ن يبة أمن

يبلة وا عةة أحةمة منيةت ةآندلنش ندا منةولد منة مندذلا

شددلةةةم ع د بمددلر منعةنددل منحعلوددل ع د ش دةق منةعا ،ةأةس دةم عةسددنل ةمةعهددل ةصددع
مم نلئشل نن مل منيةبلل ةمإلسالنلل.
ةةلمد

منة دل منيةبلدل ةمنيمللدل بشدل ةميةشدل نمدذ منبعملدل ن دل منلدا عةمئدة منعةنددل

نيةنلً أسلسللً ع هةلدل هدذ
ةن ل من يةل  ،بنةمحة م ب عمئلل ةمنولمةلل إذ ذمك ،ةةا ْ
منعةنددل منملشددئل .ةنددا هم ددل مددلر
منةنددى نددا لسددل

عةددة إمشددلر نمن ددا منة ددل منيةبلددل ،نمددذ منس ددمةم

إنددلة ش دةق منةعا .عاددع مشددة نمةددل مننمنددا منيةن د منيةب د
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بعنش د ع د ةددلمةا منوددلم سددمل  ،1810ع د منمددتر منة نددا مننمةددع من مةبددا وةددى
صنح شل منسلعسل ةمنةبيلا  01ح

ومةما" :نمنا وةن ع شة منةعا" نل

مص :
"ملر مل مشة نآنشل أا سنة مننلة وبعمنة أصعة أنة ب لسل

نمندا وةند

عد ونددلا ولصددنل شددة منةعا منيةبد  ،ةمم اددت ةئلسدلً ند سددنلحل ةصددلنمل منشددل
سدديلع منةةن د ةةل د منشددتةا منشددةولل .ةأنددل أوضددلت عش د منيةنددلر ةضددل ةعل د ب دك
مننلةسةف من ةة مننشدشةة ةمنشدل نصدلنى من الللمد ةةصدلنمل ةشدلع بدك بادعةم
ةنحنع بك منشةلا ندعلة مةلدع منشدة منيةبد

مننمشدل عد

ةدك منبايدل نمدذ تندا

قةلت .ةوةنمل أم مم ات أوضلر شةف ن منيةنلر منةصنلر أحنع تة بلشل ةةئل
نمنيمددل منسددلع نحنددع ةددةع وة د
ةمنسلع إسيلف منمشلشلب  .ةع

ةمنشددل وبددل

منتهددةي ةمنت ممس د ل

منةةنة د

ةك منمشة أا مننمنا سليم ب حلدلر منة دل منيةبلدل

ةمشة مننعمة سةمنالر مننحلض مة سةممشلر عمة ة دت سةمصدعمة نمةدل شدشةلل .عمةحدت
بشذم منةصلف منمعلع.
سةما لبليددل ةددةلا هددذم مننمنددا نصددع شددة نةنبددلع منسلسددلل من د قلن د
وةلشدل منعةندل منةعملدل عد هدذم منمدتر من دلن ندا مندةلا منيةبد  .عةدلا أوضدلر هدذم
مننمنددا مابددل نددا أوددال مننةددة منيةب د منددذلا قض دةم حلددل ش ع د اعنددل ن ددل منا دةآا
ةمنذةع وا حللضشل .ةحنش منة منليلً ةمتمه الة منمتمر .ةنةا شلر
منالسلل أا

لس نة هذم مننمنا ةبال

منةةةف

منيةبلل ن ل منلا عةمئدة منعةندل ةنتسسدل
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من يةل  ،ةةا إحع مننسدةنل

منسلسدلل عد سللسدل منن ندةة ند مننةدك وبعمنةد بدا

منحسلا ،وةى منةغ نا ةةةف م م عمت ةعسلئ
شددن

ةعد أةمئد منسد لمل  ،ومددعنل بددعأ

م س ينلة.
منحةلددل ةم سد اال

وةى أمتمر غلنلل نا ةلممدل منيةبد عد منشدنل مإلعةلاد  ،بدعأ

بددت نددا معلددع

شديةبشل وةدى من دة

نيةةددل مسد ةعمع ن شددل مناةنلددل ،ن ددل منيةةبددل ةمإلسددال  ،ن ددل منادةآا منةدةل منددذي ةددلا
منيلند منسلسد عد بالئشددل ،ةمم صددلةهل عد صد مة نةلددة نددا وددعة غلشد عم أةوددة
نا قةا نا منتنلا.
ةمس ملبل نشذ مننةحةل من لةلالل ع حلل أن مل ع منن ةت منيةب ةع شةق
ألض دلً ،واددع

مإلعمة منوالعلددل ع د منملنيددل منيةبلددل ،ةه د منم دةم من د ممبوا د

مننمةنل منيةبلل نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة  ،أقة واع

مإلعمة منوالعلل ندت نة من يةلدت

منة ع نعلمل منةبدلل عد شدشة ملسدلا سدمل  . 1811ةمسد ملبل إلحدع
هذم مننت نة من لةلا  ،لسس

ومشددل
ةصدلل

منةممل منةعملدل نة يةلدت ةمن ةمندل ةمنمشدة ةمسد نة

هذ منةممل ع ونةشل ةنشلةة شل منن ةمضديل ح دى مشللدل ألةدة سدمل  ،1871حلمندل
ب ددعأ نمن ددا منة ددل منيةبل ددل منةعمد د لن ددلة نشلند د ةلل ددةة ونةد د عد د اعن ددل ن م ددل
منيةبلل.
ةنمدذ منبعملدل ،ممضد نمندا منة ددل منيةبلدل منةعمد إندى م حددلع مننمدلنا منة ةلددل
منيةبلل ،منذي ةحت بلنشدال منمعلدع أمند

ةحلدت ،ةمحدا إذ مي دت بل حدلع نملنيمدل

منة ةلددل ،نمةمددة أا لصددبا ع د مننس د اب مناةلددت – إا شددلر منة د – نمني دلً ةمحددعمً،
نة ل ةمحع  ،ندع أقلدلة منيةةبدل بةةمعدعهل مناصدبل ،ةد
-929-

صدبا ن مدل منيةبلدل قدلعة

وةددى مس د ليلت منلددا منيةددة ةمننمددةا ع د هددذم منيصددة .ع د ا أةماددة مناددةا منيش دةلا
لشددشع نمددة مننيةعددل منيةنلددل ةمتعلددلعمً هددلئالً عد منةهددل منن سددلة  ،بد ةةبنددل

ميددعة

منحالال إذم قةمل :إا ولننمل منحعلر لاف وةى أو لت عمة حضلة معلع .
علنة ددل نددا حلددر مننبددعأ نلسد

أعم نة نددله عحسددت ،ةنةمشددل منعم من د

نددلتف

نا حلر لبلي شدل حلدل مإلمسدلا مننةةلدل ةمنحسدلل ةمنيللنلدل ،عليبدة بشدل ودا أعةدلة
ةأحسلسدل ةنشددلوة .ةهد من د
سةمر أةلا ذنك مل ملً وا ع

لبددا هددذ مآلعمت بللبيشدل منننلددت ة حددعع هةل شددل،
منننلة ةبملل من ةمةلت ةمنمن أ ةلا مل مدلً ودا

منس ددةةت ةمنن ددمشج ةمنعق ددل عد د من يبل ددة ةمنةض ددة  .علنة ددل ن ص ددةل ب ددلننةة ،م ص ددل ً
وضةللً .عال نةلدة بدعةا ن دل .علإلمسدلا،

نحلندل لنةدة بلنة دل ندا ادال أننلةشدل

ة ةمةلبشددل ةأسددلنلبشل .ةنددا همددل مالحددة من مةبددل ةمن مددلقن ومددع هددت ر منددذلا لنةددةةا
بة ل ندوالً ةليبدةةا ومشدل بة دل أادة  .سةما ةضدة مننةدة عد ذهدا منةل دت ةسدالنل
نةلة لمية أةوة قعة وةى ةضة من يبلة ةعقل مإلعشل .
ةقع أعةة

مننملنا منة ةلل منيةبلل ،ةأعةك وةنلتمل عد شد ى نلدلعلا مننيةعدل

منذلا لحةصةا وةى مةر أن ش ةن ش ةوةى مشةضدشل ة ادعنشل ،أا

حدةة ندا

من بيلددل مننةةلددل ةمنسللسددلل ،ة إبددعم ع د نضددنلة منيةددة منحعلوددل ،إ بددلا س د ةع
منة ددل منيةبلددل سددللع شل عد أةللمشددل .ةأا يددةع – ةنددل ةلمد

ع د وصددةةهل من متهددة -

ن ددل منيةددة ةمننمددةا ةمننةددة ،عةلسدلً ةبحودلً ةننلةسددل .علنة ددل هد مننددل ،ةمننددل هد
منة ل ،سةما من نةلل بة ل مننل نةلل بشةل شل ةمةهةهل.
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عد ددلممت شد ددلةو منيةبلد ددل ةوةنلتمد ددل منعد ددذمذ أوند ددل ً نملد ددع ع د د نمد ددلنا منة د ددل
منالند د ددع – علنيةبلد د ددل الند د ددع باةد د ددةع منا د د دةآا منة د د دةل  -أقد د ددة ع د د د مننمد د ددلنا ةع د د د
منملنيد ددل

منيةنلد ددل ع د د عنش د د ةمناد ددلهة ةب د ددعمع .عةضد دديةم وش د د مة

ةمننتسسد ددل

مآل ف ن د د ددا مننص د د ددلةحل
أنشد د ددل

منيةنل د د ددل منحعلو د د ددل ،ةماةد د د دةم إن د د ددى منيةبل د د ددل ةولد د د د مًة ن د د ددا

مننصد د ددلعة منممبلد د ددل ،ةنةمشد د ددل ع د د د ةولد د ددة ند د ددا منحلد د ددلا ،ةلم د د د
عد د د د د نسد د د د د ةعول

وة د د د ددى منةع د د د ددةف ،ة ة د د د ددع

منة د د د ددت،

ةضد د ددا

م د د د ددع لةلاش د د د ددل إن د د د ددى

م س ينل  .ةم س ينل هة منذي لةعة نة ل حلل شل.
ةقع أة نمنا منة دل منيةبلدل منةعمد ةندا ادال إنةلمل د مننلعلدل مننحدعةع ،
أا لاددةف نددا حلددت مننملقشددل

ةمننمددلة مة حددة قددعة منة ددل منيةبلددل وةددى مس د ليلت

منيةددة ةمننيددلةف منحعلوددل ،إنددى مننمددل منينة د  ،علسددش بصددةة ونةلددل ةنددا اددال
إنةلمل د منن ةمضدديل عد

يةلددت منيةددة  .علسد لل ح ددى مآلا أا ل ددةم إنددى منيةبلددل

ح دةمن انسددل وشددة نصددع مًة نددا أنشددل
ةمنملةنةملل ةمنةللضلل
نا مننصلةحل

من

مننصددلعة ع د مننلتلددلر ةمنةلنلددلر ةمنحلددلر

عة ع منملنيل  .ةحةل مننمنا وةى م س نلع

منيةنلل من د أممت شدل مننمدلنا منة ةلدل ةندت ن مة من يةلدت ،ةوةدى

أا لم ش د ة د ة ددلت بوب د

بلننصددلةحل

منيةنلددل من د مس د اعن

عل د نددا ةضددا

نالبال شل بلنة ل مإلممةلتلل.
ةةبنددل ةددلا نددا منننلددع أا أشددلة همددل إنددى أا مننمنددا ةمم د قضددلل نشنددل ع د
حنة ن يةلت منيةة ع من يةل منملني  .عاع مضلة أا لسد ين منةندةت منممبلدل
عد د منةلنل ددلر ةمننلتل ددلر بالص ددل ،ةعد د ذن ددك م ددلقن ن ددا م ددةهة من يةل ددت .ع ددلنةنةت
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منممبلل نا حلر مننبعأ نشل إلحلرم شل منالصل ع ن شل من  ،ةنةمشل ةنةت صدنلر
ةح بش ر بلنمسبل نة ل منيةبلل ،ةنة مبسرل مننةة ةه أواع نا ذنك بةولة
ماددة  :إا مسد ينل حددةف  Nبلنة ددل مإلممةلتلددل ةند مًت نةةنددل  Numberنددوالً ند
إلحلرم د منعمنددل وةددى مننيمددى بلنة ددل مإلممةلتلددل ،ةنةممددل ومددعنل مس د ينة أي منحددةف
 Nة لةنت بلنة ل منيةبلل إنى ةةنل "منيعع" علنصةل نالةول نلندلً .ةةدذنك ندوالً
لس ين حةف  Sبلنة ل مإلممةلتلل ة لع وةى  Saferةهة ع حع ذم د ةندل
مالحددة لددةح بلننددعنة

 Saferع د ن د من  .ةنةددا ومددعنل مس د ين ع د منة ددت

منن ةمنل إنى منيةبلل حةف  Sةد لةندت إندى منةبةلد  ..علنصدةل نالةودل نلندلً.
عضالً وا ملقن ما الف منحةةف ةما الف م مل ندا منلندلا إندى منلسدلة ةندا
منلسددلة إنددى منلنددلا ةنددا م م اددل منننددلم نددا ن ددل إنددى ن ددل .ةأنددل قضددلل منةنددةت
منيةنلل ةةمةت يةلبشل ،وشع مننمنا إنى نممل ن اصصدل ندا منيةندلر ندا نمندا
منة ددل منيةبلددل ةمنملنيددل منةعملددل ةملنيددل منلةنددةك ةغلةهددل نددا مننتسسددل

منيةنلددل

منةعملل بعةمسل إنةلملل ةضا ةنةت وةبلل بع ً ندا منةندةت منال لملدل مننسد ينةل عد
وةددة مننلتلددلر ةمنةلنلددلر ةمنةللضددلل  .ةبددعأ

هددذ منةممددل ونةشددل نمددذ سددمل 1891

ةمس نة عل بمع ةنولبة نع سم لا ةمصف اةلبلً ،ةمس للو

أا ضدا نشدةةولً

ن ةلنالً ةنة نة بلنة ل منيةبلل .ةقع صدعة هدذم مننشدةة عد ة دلت ادلل ضدنا
نمشددة مة نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعمد

حد

ومدةما" :نشددةة نمنددا منة ددل منيةبلددل

منةعم نةةنةت منيةنلل منيةبلل" ةقدع ةت هدذم مننشدةة وةدى م حدلع مننمدلنا منة ةلدل
ةنم د ددلنا منة د ددل منيةبل د ددل ةمنملني د ددل
ةمننتسس ددل

منيةبل د ددل ةنة د ددت مس د ددل من يةل د ددت بلنةب د ددلل،

منيةنل ددل عد د من ددةلا منيةبد د ن ددا أمدد ع مةسد د ةنةمعل م ددل بنالحة ددل ش .
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ةلسدديعم أا أذةددة عد هددذ مننملسددبل أا نمةد

م حددلع مننمددلنا منة ةلددل منيةبلددل قددع

قددةة أا لةددةا هددذم مننشددةة نةضددة مددعة م حددلع مننابةددل ةأا ياددع هددذ منمددعة عد
نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعم د ع د ملسددلا سددمل  1891ب لددل ع مةس د ةمناددةةف بمةددل
نةحع نةةنةت منيةنلل بلنة ل منيةبلل .ع ا حةصمل وةى يةلت منيةة

لةمتل ش ر

سد ددة حةصد ددمل وةد ددى ةحلد ددع ن د ددل منيةد ددة بلنيةبلد ددل ب ةحلد ددع نصد ددلةحل شل ةةنةتهد ددل
ة ةمةلبشل.
ةق ددع ة ددلا نن ددت ن مة من يةل ددت عد د من ددةلا منيةبد د إمم ددل مت نشن ددل عد د نم ددل
ةحلع مننصلةحل

منيةنلل ةععا نسلة من يةلت إنى أنل ةبر منةو منسللس ع
منحعلودل بلو بلةهدل شدةللً أسلسدللً نةادالل ندا

اعلة أهنلل يةلت منيةة ةمن املدل

حلن ددل من بيل ددل مننةةل ددل ةمنةص ددة إن ددى حلن ددل مإلب ددعم ةمننش ددلةةل منص ددلةل عد د بم ددلر
منحض ددلة منحعلو ددل .ةنة ددا ةل ددل نألس ددف عا ددع ةعسد د
منةعددةف ةبال د

وش د مة من ةصددلل

مننص ددلةحل

ةةض ددي

وة ددى

عةا منلددذ ،ةذنددك بسددبت غلددلت سللسددل م ن د مت

بلن يةلت ع نية منقللة منيةبلل.
سلعي نمعةت مالنل مننةك مننية
عاددع أةصددى نددت نة من يةلددت من مةبددا من دذي واددع ع د لممددل ع د منالددة منن ةب د
منشال ع ملسلا سمل  ،1891بلا لياع نت نة من يةلت منادلن
منيةبلل منةعم  .ةقع ةلم

عد نمندا منة دل

هذ مننبدلعة حلدل ة ةةلندلً ندألةعا مننملهدع ،ةهدة لةممد

أشددة حنةددل مس د ينلةلل مسد لللملل س د شعف ةلممددل منيةبد ةأن مددل منيةبلددل مإلسددالنلل.
عددلنةعا حصددا نددا حصددةا منيةبلددل عد أونددل من ددلةل  ،ةهددة حصددا منيةةبددل منةحلددع
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منذي لل وةى نشلةف مناع  ،ةلاف وةى ن أة نا مننسمع منقصى ،أةنى منابة لا

ةوددلم منحددةنلا ةنسددة منةسددة منة دةل  .عاددع مس د بل منيددعة منحلقددع حةنل د ةهددة
لين ملهدعمً وةدى هعند ةا مةبد  ،بيدع أا مشدت منةلدلا ةأقدل منندعا ةمننسد ين مة ،
ةشةع منه نحلة ً مق ال مذةة شيبمل ،ع سللسل نة شةلع نيةمل ،ن يع س مًة وةى
أحع.
ةقع ةمع

حلل نت نة من يةلدت من مةبدا ندل سد حا ندا ةدةل سةمودتمت .عدلقة

منحةةن ددل منةعمل ددل إذ ذن ددك ه ددذ من ةص ددلل ،بدد ة نضد د ص ددلحت منمالن ددل منشلش ددنلل
مننةك منحسلا مننية بةوللل نت نة منيةبلل ةمنيةةبل.
ةغم وا منبللا ،ع ا نت ن مة من يةلت بل
حلر مننبعأ ،ةه

ياع نة ة والر سمةم

نا

ةن إنى حال هععلا أسلسللا ،أحعهنل إقةمة مننيلم منيةنلدل

من د ةضدديشل منيةنددلر منن اصصددةا سةمضددنلر منشددةولل وةلشددل بيددع م لددال وةلشددل
ةنملقش شل ع منةملا منن اصصل ع مننت نة.
ةمنشعف مآلاة ،بحر سللسل من يةلت ،ة اةل نسلة من يةلت ة ةن
من

منةسلئ

ةن ممدل من يةلدت ة ينلد مدذةة  ،ةميةد قدلع مًة وةدى نةمةبدل من لدةة منشلئد

ةمنمنة منسةلا منذي ششع مننيةعل منيةنلل ع أةماة مناةا منيشةلا.
عبيددع نض د ةبددا قددةا وةددى ممياددلع مننددت نة منة نة يةلددت بلنةبددلل ،ممددع أا
منشةل منذي قليمل ةلا ن ةمضيلً ةأا منشة من

نص بلممل ةبلا حالد أهدعمعمل،

ق ددع ح ددلا نةد د لش ددة ن ددت نة من يةل ددت

نددل متند د

س ددحلال ةةمس دديل ،ةن ددذم عد د ا منةق د

منا ددلن

مميللعد دلً لةلالد دلً عد د نس ددلة من يةل ددت ،ةبلن ددلن عد د حل ددل أن م ددل منيةنل ددل
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ةمنحضددلةلل ،بددلا ل ةم د إنددى نددت نة منانددل منيةب د مناددلع  ،منددذي سددلياع – إا شددلر
منة د – ع د نشددبل منددةح ةنشددع منيةةبددل ةمإلسددال  ،نل اددذ ق د مة مًة لةلال دلً ،ليلددع نة ددل
منيةبلدل مننصدلحل ن ددل منادةآا منةدةل  ،سدللع شل عد أةللمشددل ،بدلا ةددةا ن دل من ددعةل
ع د منلددا نس د ةلل ةنمل د ،

سددلنل ع د منةةلددل

منيةنلددل ةمننشملددل نو د ةةلددل

منيةة ةمنلت ةمنشمعسدل ةمنصدلعنل ةمنت مةودل ةغلةهدل ،ةأا ةدةا منيةبلدل ،ن دل منبحدر
منيةن ةمن املل

منحعلول ةمنحلل منحضلةلل.

سةما نو د هددذم منا دةمة من ددلةلا منددذي لصددعة وددا م نددل مننددل منليشددل وةددى
إو د دتمت ن شد ددل ةمن صد ددنل وةد ددى مس د د يلع هةل شد ددل ةنةلم شد ددل ع د د مننشد ددلةةل منيةنلد ددل
منصددلةل ،نلةمددت م اددلذ ق دةمة آاددة ،ب مشددلر نتسسددل وةنلددل وةبلددل ،وةددى نس د ة
من ددةلا منيةبد د  .ة ددةا نشن ش ددل ماد د منية ددة ةمننم ددةا ةمن امل ددل

منحعلو ددل إن ددى منة ددل

منيةبل ددل ،ةلة ددةا ونةش ددل نسد د ن مًة ،نماد د أهد د منبح ددةر منيةنل ددل من د د
مندعةةلل

منيةنلددل منيلننلدل إنددى منة دل منيةبلددل ،سةمولدلر نةاصددل

غ دةمة نتسسددل

مش ددة عد د أهد د
ومشدل .ةذنددك وةددى

منن د من د سددبا مل ع د مشض د شل منيةنلددل نو د مننتسسددل

منللبلملددل

ةمنصلملل ةمنسةعل لل ةغلةهل .ع ا إمشدلر هدذ مننتسسدل منيةنلدل منيةبلدل بدل

ضدةةة

لح نشل من لةة من لةلا نن مل منيةبلل ةه ع منةق

ذم د ذم

مدعة مق صدلعلل،

نمشددل سد مع وةددى ن ددل ةمحددع  ،هد منة ددل منيةبلددل مننصددلحل ،ن ددل منيةةبددل ةمإلسددال .
عشد منة ددل من د

ةحددع بددلا أقلددلة منيةةبددل وةددى من ددعمعهل منم مةعد نددا منةبددلل إنددى

ب عمع ،ةه نس ةع

ةموشل منضا وةى م ن عمع من لةلا ةوبة مناةةا.

-928-

سةما مآلنددل نياددةع وةددى مننمددلنا منة ةلددل منيةبلددل ةوةددى م حددلع نملنيمددل ،بد
ةمننمنددا منةمحددع ،نة ددل منةمحددع ةد
مننس نة بلننصلةحل

اددة بددعةةهل منسلسد عد إغمددلر منيةبلددل ةنددعهل

منيةنلل ةمنةنةت ةمن يلبلة منيةنلل مننةحع .

سلعي ،نمعةت مالنل مننةك مننية
عد ا آنلنمددل ةبلددة ،سةما نسد اب أن مددل ننشددة  ،بد ذا منةد  ،سةمممد نددا وةددى هددذم
مننمبددة ع د نددت نة منيةبلددل ةمنيةةبددل ،أوددةع علقددع صددلع منشددةة نصددلحت منمالنددل
منشلشددنلل مننةددك منحسددلا مننيةد وةددى نضددة بةوللددل هددذم مننددت نة .ةأةحددت بيةنددلر
أن مددل منيةبلددل ،نددا أقصددى منن ددةت إنددى أقصددى مننشددة  ،منذمئدعلا وددا حلددلن ن ددل
منادةآا ،ن ددل منيةةبددل ةمإلسددال  ،عد ةلددمش منةعا مننملهددع ،ةعد نمنيشد  ،نمنددا
منة ل منيةبلل منةعم  ،ن نمللً نش من ةعل ةمنممل ةللت مإلقلنل.
ةمنسال وةلة ةةحنل منة ةبةةل ،،،
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صابر
كلمة الدكتور محيي الدين َ
المددددددير ال َدددددام للمنظمدددددة
ال ربيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
للتربيددة لالافا ددة لال لددوم

ني ددلن منسد د لذ من ددعة ةة ملص ددة من ددعلا منس ددع ننود د ص ددلحت منمالن ددل مننة ددك

مننية  ،ةةتلة من يةل منيلن .

سيلع منس لذ منعة ةة وبعمنةةل اةلنل ةئل

نمنا منة ل منيةبلل

أصحلت مننيلن ةمنسيلع ةمنسللع ....
أصحلت منسللع مناة ننوة منشلئل
منسلعم

ةمننمةنل

منيةبلل

ةمنسلع

أحل ددلة من حل ددل من د د أمد د أهةش ددل ،ةأيةح ددت بةد د عد د ون ددلا ،مننعلم ددل منيةبل ددل

منشددلنال مننضددللف ولصددنل منننةةددل منةعملددل منشلشددنلل ،منصددلنع منصددلوع  ،قللندلً
بحد د منحةل ددل مناةنل ددل ةمسد د ملبل نم ددعمر من ا ددع م م ن ددلو  ،ةأش ددةة نةد د مسد د ملب ة

منةةلنددل نةددعوة إنددى هددذم مننددت نة مناددةن منيةند  ،ةسدديلة مننسددتة إنلد  ،نشددلةةل
ةوللر.
ةعد د ه ددذ مننملس ددبل منمةلة ددل ،عد د م أةع ددا إن ددى نا ددل ص ددلحت منمالن ددل مننة ددك

منحسددلا مننية د حنة د منة د  ،أسددنى آلددل

منشددةة ،ةأتةددى نشددلوة مإلمددال  ،بلس د

مننمةنل منيةبلل نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة من د
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ي دت بندل نمالن د ندا ألدلع بدلن وةدى

أهدعمعشل ةنشددةةول شل ،ة مد ر ةولل د منسددلنلل نشددذم مننددت نة يبلد مًة معلددعمً عد إلددلة
ومللل مالن مننةصة بلنين منيةب مننش ةك.

بد منحةةنددل

سةممد حد نددا منحد  ،أا أيشددلع همددل ،بلنمشددع منةبلددة منددذي مشضد
منةعملددل ،ننوةددل عد ةتمة من ةبلددل ةمن يةددل  ،ةمنةممدل منةلملددل نة ةبلددل ةمنوالعددل ةمنيةددة ،
ةعلنل قل بد ةةلندلً ةنسدتة ً ،نمندا منة دل منيةبلدل منةعمد  ،سةممد أ مد همدل بلنشدةة
نسد حالً إنددى نيددلن منو منسد لذ وبددعمنةهلت مننمددلن  ،ملئددت ةئددل نمةد منددةتةمر

ةةتلة من ةبلل ةمن يةل سةمنى نيلةمل منالعةلا سةمنى سديلع منسد لذ مندعة ةة وبدعمنةةل
اةلنل ةئدل نمندا منة دل منيةبلدل منةعمد  ،ةتنالئد ةنيلةملد  ،نندل أممدت ندا إودعمع

عقلد  ،ة مةددل ةولد ةن لبيددل نةصددةنل ،ة مسددل قةلددت ،عد وند ن صد ةلةلد ،
ةمنشددةة بيددع ننددعةع نشد منليدلً وةددى ةددة منةاددلر ةحسددا منضددللعل ةصددلع من يددلةا.

ةأيشلع ع مو تمت بلإلسشل منالعة منذي لاة ب مننمنا ع اعنل منة ل منيةبلل.
ألشل مناة :

إا نت ن مة من يةلت منعةةلل ،ةسلةل نمشملل ،نا ةسلئ وند نة دت مسدل

من يةلددت ن ةحلددع مننصددلةحل

منيةنلددل ع د ما لددلة مننالب د منيةب د منع ةمنةع د .

ذنددك أا نشددةةل مننصددلةا منيةن د منممب د نددل

عد

يةلب د  ،ةنةددا ع د

علننص ددلةا منممبد د منةمح ددع ،ل ددةم إن ددى منيةبل ددل بةةن ددل

نا ةن ددل،

ةحلددع ،

س ددل منة ددل

منيةبلددل نددا ملحلددل ،ةن ددةك مننددة نالم شددلع منشاص د نددا ملحلددل أاددة  ،ةنددا همددل
قلن

منحلمدل ،ن ةحلدع مننصدلةا منيةبد ح دى مشدل ن دل وةنلدل نةحدع  ،لةدةا نةد

ننشة وةن نحعع علشل ةةنل ةمحع  .ةهذم مننة وةى ملمت ةبلة نا منهنلل ذنك
أمد د ليندد وة ددى لص ددل حالا ددلا أسلس ددل لا :إح ددعمهنل قةنل ددل ،ةهد د
مننةةلل ،ةمناة حضلةلل ةه مق حل مننيلصة من ةمةنةملل..
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لةل ددع منةح ددع

ةقضددلل من يةلددت ،نلس د

قضددلل ن ةلددل ،ةنددل لةددا ةولددةةا ،سةممنددل ه د قضددلل

نيلصددة حضددلةلل بة د نددل ع د هددذم من يبلددة نددا ع

 ،عددال لنةددا مم نلول دلً ،أا

ل اع شيت إنى مننمل منيةن من ةمةندةم مننيلصدة عةا مة سدلت منيةد ةمسد مبل

ة ةللم ن ةللً ،ةمس مبل منية ة ةللم ليم يةلن ة يةن سةمم لم بلنة ل مناةنلل،
نشنل ةلم ةك منة ل ،ذنك أا ممسلل مننةة ه منة ل ،ةنل أا ممسلل مإلمسلا ه

منعةن ددل ،عةد د ن ددل لة ددت عد د ن ددل لص ددبا م ددترمً ن ددا ةموش ددل ،نشن ددل ةلمد د

منممس ددلل

منسللسددلل ةمنحضددلةلل نةةل ددت ،ةعد منة ددل منيةبلددل منسددشل شدةمهع لةلالددل ،علنددل ة ددت
منشيةمر ةمنعبلر نا غلة منيةت ننل هة ننادة ندألعت منيةبد ةمننةدة منيةبد  ،ةندل
لم م منيةنلر نا أبملر منبالع منملنلل ع منة ل

منن اعنل نا وةد أة عدا ،هدة مدتر

نا ةمر ةك منة ل ....
ةنددا همددل ع د ا منةن لمب د

علشددل منية د ة لبلال د منينةلددل ،إمنددل ه د منة ددل،

ةهملك الت وضةي بلا منة ل ةمن اع  ،علن يةلت إذا نل

يصبلً قةنللً ،ة متةولً

إندى مم ددال سةممندل هدة قندل من ند ا وةددى منيدلن أاددذمً ةولدلر ،ننددل شدشع نوةد لةلامددل
ع د وصددة "بل د منحةنددل" ،عاددع بددعأ مإلبددعم منيةب د مإلمسددلم بلس د ليلت مننيددلةف
منممبلل ،ةصللغ شل صللغل وةبلل ،ماالً ة يةلبلً ة نولالً...
إا م م اددل نددا من بيلددل ةمن اةددف إنددى مإلبددعم سةمنددى منصددلنل ،ليم د

منية ددة  ،ةس ددبل ذن ددك ه ددة يةل ددت ن ددل من ددعةل
منملنيددل

عد د منةةل ددل

يةلددت

منيةنل ددل ةمننشمل ددل عد د

ة يةلددت ن ددل مإلم ددلف منيةن د ع د ن مةةددت منبحددةر منيةنلددل منيةبلددل ،ةنددا

نل هذم منية أا ل إوعمع هلئل من عةل

ةهلئل منبحةر منيةنلل منالعة وةى منعمر

بلنة ددل منيةبل ددل ،ةق ددع م ا ددذ

مننمةن ددل منيةبل ددل نة ةبلد دل ةمنوالع ددل ةمنية ددة ن ددا ا ددال

ضنا بذنك سةمر ع

ةسلا ةولر من ةمنل ةمن يةلدت ةمن دلنلف ةمنمشدة أ عد

نت نةهل منيل إمةمرم
من

نا شلمشل أا حا هذم منشدعف ،ب مشدلر مننتسسدل

إوعمع مإللل مة منيةنلل ع مننس ةلل

منيةلل.
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مناةنلدل

ألش ددل منا ددة  ،إا ه ددذم منن ددت نة ،ه ددة منن ددت نة منا ددلن

نة يةل ددت ،ةه ددة لميا ددع

ب ي ددلةا حن ددل ةق ددلعة ن ددا نمن ددا منة ددل منيةبل ددل منةعمد د من ددذي لس ددة ند د ةةلند دلً ن ددا

منةد ددةةف ند ددل حا د د ن د د أسد ددبلت ممياد ددلع ةوةمن د د إمملح د د  .ةل شلد ددل منيةند ددلر منيد ددةت
مننش د ةةةا عل د  ،نددا مننمنيلددلا ةمنن اصصددلا ةمناب دةمر نع مةسددل نةضددةول من د
نو نشةةول

وشة نيلم ع نا ةف مننمل

منصنل مناةنلل ،ن صبا ه مننصلةحل

سبيل نا نشةةول

ل

مسلاشل ة ةحلعهل سةمةسلبشل

مننيبة ةحعهل وا منننلهل مننحعع نشدل.

هذ مننيلم لادعنشل مننة دت حدة نصدلةحل

وةد م م ندل

ةمن ةبلل ةمنةسلملل  ،ةمننلتللر منيلنل ةمننلتلدلر منمةةلدل ،ةمنةلنلدلر ،ةمنةللضدل منبعملدل،

ةوالوددل نمشددل قددعن شل نتسسددل

قةنلددل ةه د  :نشددةة مننيم د منيةب د نةنصددلةحل

مإلحصددلئلل ةمنسددةلملل نددا مننةةددت منيةب د ن حصددلر ةمن ةول د  ،ةنشددةة مناددلنة
منيةب ننصلةحل

منسةك منحعلعلل نا م حلع منيةب نةسةك منحعلعلدل ،ةنشدةة

مننيم منتةمو نا أننلة منيةة منتةمولل نا مننمةنل منيةبلل نة منلل ةمنتةمول.
ةسددةف لاددع منيةنددلر منيددةت مننشددلةةةا بحةودلً أسلسددلل عد نةضددةول

قضددللل من يةلددت ،مننشددةال

هد :

ةمنحةددة ة" يةلددت منيةددة منلبلددل" ة"محددة مةددل نةةنددةت

منيةنلل" ...هذم ةقع ةلا مننت نة منةمبا مندذي مميادع عد لممدل ودل  1891قدع ةةدت
وةى إقةمة ةحلع نيلم مننصلةحل

مننشملل ةمن املل ،ع نةحةل من يةل منيل  ،ع

نا ةددف منشدديت ةمننددةة  ،إنددى ملمددت مننصددلعقل وةددى نشددةة نيددلم ع د نس د ة
من يةددل مني ددلن ةمنم ددلني  ،عد د

اصصددل

من ددمنل ةمنملةنةمل ددل ،ةمإلوالنل ددل  ،أن ددل

مننددت نة منولنددر ،منددذي واددع ،ع د ل دةمبة  ،ع د منمنددلهلة منةلبلددل ،وددل  1877عاددع
عة ةصلع وةى نشةةول

نيلم  ،ع من يةدل منيدل  ،عد نصدلةحل

منم ةمعلدل

ةمن د ددلةل  ،ةمننةس د ددنل ،ةمننة د ددك ةمنةللض د ددلل  ،ةمنص د ددحل ،ذن د ددك إن د ددى نص د ددلعق وة د ددى

نشددةةو نيمنددلا ع د نددلع

مإلحصددلر ةمنةللضددلل

ةمنملني ..
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ع د نس د ة من يةددل مني ددلن

ةع مننت نة منولم منذي مم نا ع منمتمئة منيلصدنل عد ودل  ،1873ةحدع

مننصددلةا منيةبد د عد د ن دةمع منةلنل ددلر ةمنملةنةمل ددل ،ةمنةللضددلل

ةمنحلد دةما

ةمنمب ددل

ةمننلتللر ،ع نس ة من يةل منيل .
ةقددع ةددلا مننددت نة منة نة يةلددت منددذي من ددل عد منةبددلل وددل  ،1811ددعمة
منال ددل منيلن ددل ننمشمل ددل من يةلد دت ،ة ةحل ددع مننص ددلةا منيةبد د ب اص ددلل مننالبد د
منيةب د د مننةحد ددع ،نةنصد ددلةا منممب د د  ،ع د د ن مةح د د من يةد ددل  ،منند ددة مند ددذي قلن د د

مننت ن مة منن يلقبل ب منلذهل.
ألشل مناة :

إا نة ت مسدل من يةلدت ،ةهدة لمدع من يدلةا مإللمدلب  ،ةم سد ملبل منةةلندل،
ند ددا منحةةن د ددل

منوضد ددلر ،ةن د ددا مننتسس د ددل

ةم حد ددلعم

ةمنشلئ د ددل

ةمننمةن د ددل

مناةنل ددل ،ةن ددا مننم ددلنا منيةبل ددل ،ةن ددا م ح ددلع مننم ددلنا ،ةن ددا منملني ددل

ةنتسسد ددل

منيةبل ددل،

من يةد ددل مني د ددلن  ،ةن مةةد ددت منبحد ددةر منيةنل د ددل ،ةند ددا منيةند ددلر ةمنننة د دةلا

ةمنة ددلت ،ل ا ددع عد د نش ددةةول  ،وة ددى أس ددل

مننع  ،ع

منيةبد  ،ةعد

ال د د منن ةس ددلل منن ددع  ،ةمنلةلة ددل

مسل نا أمشت مننمةنل منادة حالادلً نةسدلن عد
ددةعلة ،ةعد

منن ددذه  ،من ددذي لس ددة

ةحلدع مننصدلةا

حعلود  ،ةعد ن لبيددل من لدةة منيةند  ،ةمن دعع مننيةعد ،

ةمةنةمل ددل م ص ددل  ،ةمنو ددةة منيةنل ددل منولنو ددل ،نةمةب ددل نة ا ددع

منيددلنن  ،ةلةبدلً نةنيلصددة من ةمةنةملددل ،هددذم ،ةمننة ددت ليند وةددى حددعلر أسددلنلت
ونة د ة لةلةهددل ةم س د يلمل بددلمشت منمنددا ةمن ا دتلا ةم س د ةمل ةم صددل مآلنلددل

ةمنحعلول.

ألشل مناة :
منيةبلددل ،ةنألاددة

سةمم د أولددع منشددةة همددل ،نس د حالً نألاددة ننوة د منحةةنددل
منيةنددلر ةمناب دةمر منددذلا أوددلمةم بددآةمئش  ،ةبحددةوش  ،وةددى مس د ةنل أسددبلت واددع ه دذم
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مننت نة ،ةننمنا منة ل منيةبلل ،ةنةئلس  ،ةتنالئ ةنيلةمل  ،وةى ة نل قعنة نا

الة ،سةما منشةة ل مد إندى أبمدلئ ندا منيدلنةلا عد نة دت من مسدل  ،ندعل مًة ،ةعملدلا
وةى مشعه منلةل  ،ةصبةه منمنل ةوللئش منصل .
سةمممددل إذ مية د آنددل ً نشددةةول وةددى نددت نةة هددذم ،ع ممددل مس دل منة د نة د عل د

من ةعل بنل حا ب آنل أن مل ،ةمنسال .

َ
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كل َمة مندلب َجاللة الملك الم ظم
سد
الدكتور ناصر الدين األ َ
ألشل منيةنلر منمالر
ألشل منسلعم
نددل
حلل

ةمنسلع
أبشددج نمنس د  ،ة أعوددى إنددى مو دتمتي ،نددا أا أقددف هددذم مننةقددف ،نما د

صدلحت منمالندل منشلشدنلل مننةدك منحسدلا ،إندى هدذم منمندة منةدةل ندا وةندلر

ةحنل ِشددل ،منددذلا ةعددعةم إنددى بةددعه منةعا نددا أقلددلة ةلممددل منيةب د منةبلددة،
منيةبلددل ي
لحد ددعةه منحد ددةل وةد ددى ن د د ش من د د ه د د ةمبلد ددل شد ددنةش  ،ةمةد ددل واد ددعه  ،ةق د دةم

شاصل ش  ،ةةولر حضلة ش  ،ةنس ةع عةةه  ،ةمن

ةةنشل ةت منيدلننلا ،ةةةنمدل

نيشل ،حلا مي بشل ةالن ةةحل "مت ب منةة مننلا" "بةسلا وةب نبلا".
ةن ددة عةمود د منةمم ددت منن الحا ددل من د د

شل ددت بمالن ددل منحس ددلا ،عل ددةت وةلش ددل

مشددع  ،ةلاس د بلمشددل ةق د  ،ع د منددعما ةمناددلةف ،ةع د منح د ةمن ةحددل  ،نةددلا مآلا
بلددمة  :لةحددت بة د  ،ةلسدديع بلن حددعر إنددلة ةم س د نل نددمة  ،ةلنض د نة د بنةمددةا
منس  ،ع أنة هذ منة ل من

ش

بلن  ،ةمن

لةمهل أنلمل آن

إنل  ،ةةسلنل ةةوشل

نددا منوددةة منيةبلددل منةبددة من د قلعهددل مددع منحسددلا بددا وة د للددت منة د و د مة نمددذ
سبيلا ولنلً ،غضدبلً نعلمد ةأن د ةن د  ،حدلا أادذ

منادة منن لنلدل منن يصدبل عد

منعةنددل منحلةنددل آمددذمك ضددلشع هددذ مننددل منيةبلددل ،ة س د شلا بة شددل ،ة س د بع بشددل
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ن ددل أاددة  :عد من يةددل  ،ةمنصددحلعل ،ةنلددلعلا منوالعددل ةمنحلددل منن يددعع  .ةةةر شددبال
منحسلا با وة  :وبعمنة ةعلص  ،هذ مننلمل ،عة لةع ل سة مننةدك علصد نالنلدع
مننددةة ع د سددةةلل ح ددى قةددت ن دةمتلا منة ددل همددلك ،عاددع ملرهددل ةنددل

ع د أونلنشددل

منةسنلل ةمن يةلنلل إ منة ل من ةةلل ،ة ةةشل بيدع سدمل ةمحدع ةأشدشة ،ةندل
منة ددل منيةبل ددل بنضد د ن ددا أح ددلل بد د  ،ةوند د نيد د  ،ن ددا ةم ددل

علشدل إ

مني ددةت منش ددلة

منحةصلر وةى أن ش ةن ش  .علمش حلمئذ مننمنا منيةن منيةب بعنشد  ،ةمم شدة
مس ينل منة ل منيةبلل ع مإلعمة ةعةمةلا منحةةنل ةمنملش ،ةع من يةدل عد منلدا
نةمحة  ،ةالصل من يةل منمدلني عد منحادة ةمنلدت ،ةةدلا ذندك ةةد هدة منسدل
منن ددلا من مةسد  ،منددذي قددل وةلد منبملددلا منشددلن  ،عد من يةددل منمددلني منسددةةي ح ددى
لةنمل هذم ،ة ولب لً ةسة عةم صلحل
أوعمئمل ،ةأانا

منملقنلا نا مشدالر أن مدل ةمنحلقدعلا ندا

عةم مشةع مننس ينة مننةمس وةى نع ةبا قةا.

ةبعأ وبعمنة با منحسلا نمذ منلل منةنى ن لسل

إندلة شدةق منةعا بد والر

شددلا منة ددل منيةبلددل ة ةللددع عولئنشددل ،ح ددى أصددبح

ه د منة ددل ،ع د ة د مةممددت

منحلل ،

يةة وةلشل ن ل أادة  ،سةما ملةة شدل ن دل

ةلمد

عمئندلً ةةمرهدل،

مدةت

وةى أا ح نحةشل.
إا ه د ددذم منبة د ددع من د ددذي ةةر ةس د ددلنل منو د ددةة منيةبل د ددل منةب د ددة  ،سةما نةةد د د منيةبد د د
منشلشن مندذي ةةر ةسدلنل مدع منةبلدة منحسدلا بدا وةد  ،إمندل ةةودل – علندل ةةودل -
حنلل ددل منة ددل منيةبل ددل ،سةمود دالر ش ددلمشل ،ة ةلل ددع نةلم ش ددل ،عشد د ن ددل مإلس ددال ةن ددل
منيةت ،ب لةهل

مسد نةمة نشدل ة بادلر .ة حلدل منحسدلا نةد  ،ة ةحلبد بةد  ،ةعةح د
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بشددذم منةاددلر ،عد نمنيةد منةعمد نة ددل منيةبلددل ،ةعد بةددعة منةعا ،إمنددل هددة وةددى
أسل

نا ةسلنل لتنا بشدل ،ةندل

نمدةع ةدال لادل عد نملسدبل

ودلبة  .سةمذم أةلد

ع هذم منبةع نةلهة ا ةدف وندل قةد  ،عشد ندا منشدةمئت من د ممعسد

إندى بيدن

مةممت حلل مل منيلنل ةحلل مل من يةلنلل ،ة بدع ندا مند اةل نمشدل ن صدنة نمدل أصدلنل
ةمةعمل ةنل حا متعهلة نس ابةمل.
أنل بيع،
عد م أسد لذمة – ألشددل منيةنددلر منمددالر -عد أا أمددة

ا دال علددلةة  ،ن نلئ دلً

ةالنشددل ،نقلددف بيددن ونلةهددل ،علوةضددشل وةددلة ن ددةةم علشددل ةألة د  :ذنددك أممددل مددة
أحللملً ومع غلةمل نا مننة نل لسد شةلمل ،عمحدت أا لةدةا ومدعمل ،ةمةدا أمد ةسدلةل
منحضددلة ةسددبت من اددع  .مددة أن د مًة هملنددك عمةلددع همددل ،عةا نيةعددل ب ددللة منحددلن لا
ةما الف منلبلي لا ،ةش لا نل هنل ،ةنل أبيع منذي بلمشنل! ةألمل همدلك مننةشدة عةد
مسبة مننابة ،ةأومب مل هملك منصنل عة معةك حالال مننةصةف ،وةى حلا م ضا
ذنك ةة نشلوةمل أب منللت حلا قل :
ةقع ل الةت منةصنلا معمً
ةمنسددلنلت من د

ةنةصةعلهنل ن بلوعما

صددةا نة ددل ةمحددع – أة ننمنةوددل نددا منة ددل  -نمشددل ن د

ةاصلئصددشل ة ملسددت لبلي شددل،

صددةا بلنضددةةة نة ددل أاددة ا ةددف ومشددل ع د

منلبليل ةمناصلئل .ةمنة ل منيةبلل ن ل مشد القلل ،ةأةودة منة دل
ةمنة ل منيةبلل نيةبل ،ةمنة ل

منةةةبلل منحعلودل عادع

ة بع نةملةة ع أسلنلت منمشةن بلنة دل

منةةةبلدل ةةلبدل،

أبملدل إوةمبشدل ةةشدل أة يمةشدل.

ة لةلةهدل ندا أا لمةدة عد لبدلئا ةدك

-228-

منة ل

ننيةعل ندع نملسدبل منسدةةت ن حالد غلل د  ،سةم مم شدى منندة إندى مادلن

منناصةع.
ةنددا أنوةددل ذنددك أممددل يةنمددل – علنددل يةنمددل – ضددةةة يةلددع منلددالت منا دةمر
منصلن ل من

حةك علشل شنلهش  ،ةمن د

ةمنمند

الدف علشدل ولدةمش منةةندل

الند دلً ،نا ه ددذ مناد دةمر منص ددلن ل تل ددع ن ددا س ددةول مناد دةمر ة ا ص ددة منةقد د

من ددذي

لاضل مننةر ع مننللنيل ،ع تنا ةلوة عل م لف مننللبا ة نمدة علد مننيةعدل،
ةأصبا مننةر

لس للا أا ل لبا ة ذنك إذم ن لسة ع مناةمر ةلةعة أةبة ةق

ننةددا .ةهددذم ةةد صددحلا ومددعه ةعد ن د ش مإلممةلتلددل ،نا ةةنددل

ن د ش – ةنددل

لاةنددةا -ة ددت ةنددل ا د أة ة ا د أة ةنددل ة ددت ،ةهددة قددة لح ددلف إنددى عض د

نحددلل،

ةنمش ألضلً ل يةنةا ن ش نا منة لت ة لح لمةا إنى منسنل  ،ةندذنك ةودة عد
ن ل ش ة ت بيمةما " ية منة ل ب لة نية " .ةنةا مننة ع ن مل وةى االف ذنك،
عش ن ل مش القلل نيةبل نماةلل ،ةم ا الف ع أبملل ةةنل شل ةع نةمتلمشل نةع نل
وةى مننيلم مننا ةنل إمنل لةةا ب لة منحةةدل

ةبيدن منحدةةف .ةندا قدعل ةقدا

من صددحلف ةمن حةلددف نا بيددن منن يةنددلا ةددلمةم للاددذةا نددا منة ددت ،ةند لسددنيةم
نا منشلةو مننيةنلا .ةأصبا مناذ وا منشلةو وةعلً نلت بد نمدلن

منيةد ةعةة

من يةل ع حضلة مل ،مس نة قةةملً إنى أا أاذمل لةلال "منادةمر منصدلن ل" ةلباملهدل
وةددى ألنلنمددل ةملشددئ مل ،قبد أا ل نةمدةم نددا ن د ش  ،ةلسددللةةم وةددى ناددلةف حةةعشددل
ةأسددلنلت ملاشددل أ لح ددلف منندة إذا إنددى ةتلددل ،سةمنددى عحددل منسددةةت مننس د ةةع
ةلبليددل منة ددل ننيةعددل نددع من ةمعد بلمشنددل ،ح ددى
سببلً آاة نا أسبلت منضلل ةمنشالك
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لةددةا منسددةةت مننةمددة نةممددل

ةندا أنوةدل ذندك ألضدلً أا أهد من يةدل عد بيدن مندبالع منادة أادذةم بلةلاددل
يةددل منلنددل منةةنددل ةةشددل ،منةددل ةمحدع  ،قبد منبددعر ب يةددل منحددةةف ننددةع  .ة يبمددل
ع مق بل
سددمةم

هذم منسةةت ،ة ابلمل ،إندى أا صدلة منلند لاضد عد مننعةسدل أةبدا
أة تلددع ة ل د مت لمش د ق دةمر سددلة ةمحددع نددا غلددة منةةنددل

ةأص ددبحمل مش ددةة ن ددا أا بي ددن ه ددت ر منلن ددل
صدحلحل بيدع هدذ منسدمةم

نددا مند ية  .ةقدع أعةةد

ن ل شل ع منلبليل ةمنصة ةبملر منةةنل
منةةةبلل من
ن ل شددل ،نم د

مت

من د حنةشددل،

ل متن ددةا لمشة ددةا ة لب ددل أس ددنلئش
أند أةةةبلدل أادة منندةة بددلا

ةصللغل من ةمةلت ،ةالصل ةك منة ل

ح نة بباللل نا مإلوةمت ،عة لاذ بشذم منسةةت عد

يةدل

لس د ال ب د أنةهددل .ةمحددا أمددعة نددا ةددك منن د بددلا م ددلمى ةمددعة

مننددةة بددلا لبددلئا منة ددل  ،ةميددةف نددل لصددةا نة مددل عملاددذ ب د  ،قب د أا لس د شةلمل
أسةةت غةلت وا لبليل هذ منة ل نم مما ومع غلةمل.
ةنا أنوةل ذنك ألضلً :أم شلو
ةشددية  ،وةددى أسددل

ومع غلةمل لةلال يةل منعت ة لةلا  :موة

منبددعر بلنيصددةة منحعلوددل و د منةمددة نمشددل إنددى منيصددةة من د

سددبا شل وص د مًة وص د مًة .ة ةددك لةلاددل

ننددة نمشددل ،ة بددعل ومشددل ،ع د آعمت ةددك

منن د  ،نا ن ددل ش من د لس د للا نيةع شددل ص د لةه ةةبددلةه ةنوانددةه ةن يةنددةه ،
ه منة ل مننيلصة أة منة ل منحعلول من
وددل  ،ع د ذم ةصددة

ن دع عد منيندة إندى أةودة ندا والونئدل

إنددى نددل قب د أةبينئددل وددل مس يص د

وةددلش  ،ةممبشن د

آعمبشددل،

ةمض ددلةةم إن ددى لس ددلةهل ة اةلبش ددل نةعمةس ددلا عد د نا ة ددف منن مةحد د ب ية ددلنش من ددلذف
نا صددة نبسددلل ع د لبيددل

الصددل ،و د ب اددعل منصددة ناةةمددل بشددةة نسددشبل

ن ةضلا غةمنن منة ل ةغةمئت منسةةت .أنل نل قب ذنك ع ةلع ةةا ن ل
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آعمبشد

ن دل

أاددة نا ةنددل وددا ن د ش من د ليةعةمشددل ةلنشنةمشددل مآلا .ةنةددا منة ددل منيةبلددل

من

ميةعشل ةمة بشل ةل حعر بشل عصحلتمل إمنل ه ن دل ةمحدع نسد نة نن دع وةدى

نع سبيل وشة قةملً ،ةةول مًة نل ما أة شي مًة ملهةللً ةأنةللً ةوبلسللً عدمح
نم ددل عد د أللنم ددل ه ددذ  .ة حم ددل نن ددا لس ش ددشع بلبل ددل

علش ددل ةةن ددل

ةلمد ة دت

غةلب ددل ة ةمةل ددت

نس يصلل نا ةصف منصحةمر أة حلةممشل أة نل لشب ذندك ندا مننةضدةول
غةلب ددل وم ددل ،علمنص ددة

من د

ممنص ددة

و ددا حلل م ددل ،ةأص ددبح

ةأصددبح

وسددة وةددى عشنمددل .عشددذم مة بددلل لبليد بددلا مننةضددة ةمن يبلددة ،أة بددلا

مننض ددنةا ةمنش ددة  .ةمسد د للا أا ما ددلة نئ ددل
منيصةة منن يلقبل نا نلمة

ب ددذنك أننلةش ددل ة يلبلةه ددل

منمن ددلذف ن ددا موةم ددل ةش دديةمل ا ددال

منةال ةننشة مننيمى ،ةممش وةلشل ألنلنمدل ،ةمةبد

نا االنشل أذةمقش  ،نل نةسدةم – عد منن مةحد مننا ةندل -بلسدةمة بلدلا ن د ش  ،ةلدلننةم
بشمددل علبلم شددل ةمصددلول يلبلةهددل ،بددع م غ دةمت ومشددل ،ةمن اددبل علنددل لةامةمد نددا
بي ددن ه ددذ منس ددلنلت منحعلو ددل ،من د د مة ضد د أةوةه ددل منيمن ددل ،ةمة ض ددا منض دديف،
علننلةشددل – حددلا نددة – وةبلددل ،ةنةمشددل مددلةة ة مددلعة حددلا م نددا ع د منةددل
ن صةل.
أنل

هذم ألضلً نةضيلً نا نةمضا من نةلدة ةمن دعبة ،ةنيةعدل ماد الف منة دل

ةآعمبشل ةنل لملسبشل نا أسلنلت من عةل
ةأسبلت ضيف ية منة ل منيةبلل ةولة  ،بيضشل نمل ،ةبيضشل نعسة

وةلمل،

ضددلعة منليشددل ،علس د يلا بشددل غلةمددل نلةهنمددل أا هددذ منة ددل ع د مةهةهددل نيا ددع
ص دديبل ،ةأا ض دديف حص ددلةشل ةمننيةع ددل بش ددل إمن ددل س ددبب منة ددل منس ددشل ،ةن ددل
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ه ددذ

منسلنلت من ةلبل ومشل مننالننل نلبلي شدل .ةأادذ هدذم مندةه لشدلا بلممدل ،ةلسد اة عد
منةسددمل ،ح ددى أص ددبحمل مح ددا منددذلا مد دةعع ةمتة ددع  .ةمس ددلمل ددلةل ه ددذ منة ددل ح ددلا
مش ةك ةولة نا غلة أهةشل ع بملئشل منوالع منحضلةي ،عةلا نا هت ر منننسةةا
ةمننح ددعوةا ةمن ددةةم ةمنة د ددلت ةمنش دديةمر ةمنيةن ددلر ةمنمحد ددل ةمنة ةل ددةا ،لم س ددبةا إند ددى
نا ةدف منباددل مإلسددالنلل عد أصددةنش أة عد مشدل ش  ،ةنددمش نددا يةد منيةبلددل ةند
ةا نسدلا لنةن د  ،عمبد علشدل ،ةة دت ةأندف ،بد صدلة نيةندلً نةيدةت ليةنشد قةمودع
ن ش ةمحةهدل ةصدةعشل ةبالغ شدل ةمادعهل .ةند لاد أحدع ندمش حلمئدذ إا منيةبلدل ن دل
ومشددل .عنددل بلنمددل منلددة مسددنا هددذم ،ةماةن د .

صدديبل نلصددةف منس د ةلصددةف منمددل

ةمصعق  ،ةممع عل منيذة منذي م ة وةل نلسة نمل مشةمل بة مل أة ضينمل علشل.
ألشل منيةنلر منمالر
ألشل منسلعم

ةمنسلع

هذ نمنةول ادةملة أضديشل أندلنة ةأمد

بدعأةا أوندل ندت نةة  .ة لمدةت

نشل ة ن لةهل أا ةةا سببلً إلغال منبةمت أندل منمعلدع ،ة سدببلً نةمشد ب مدلةت
منن ةأسلنلبشل ،سةممندل هد عودة إندى منع مةسدل سةمنيدلا مننةدة ،نمابد ندا ةد ذندك ندل
ماب وا بلمل ةنيةعل ،ةنما لة نمشل نل لملسبمل

نل لع

نمل أة لنةن وةلمل.

ألشل منيةنلر أوضلر مننت نة
ةندل أسدديعم أا أسد ش حدعلو بماد

حلددل

مالندل منحسددلا مننيةد ة ةحلبد ،

ع م لسيعم أا أا هذم منحعلر ب بالغة أللت أنلم مالن نة أا ل يشدع منةد
يلنى مشةعة  ،ةأا لةعاة عد أوندلنة  ،ةأا لةدأل نمةن مدل منيةبلدل نة ةبلدل ةمنوالعدل
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ةمنيةة ةنة بشل ن مسل من يةلت ،ةنملنيمل منة ةلل ةم حلعهل ،ةملنيل مل ةنتسسدل مل
منيةنلل ،ةأا لميةشل عمئنلً ولنة بلنناةصلا نتعهة بلنيةنلر منن بصةلا.
ةمنسال وةلة ةةحنل منة ةبةةل

-222-

تفريــر لجنَـــــة
مشرلع م َجــم الترب َية
أوالً :تشكيل اللجنة:
شةة

منةممل نا منسل ذ مآل لل أسنلته :

 -1منعة ةة وبعمنيتلت منعةةي منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -1منعة ةة إسح أحنع مننةحلا منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -3منعة ةة إحسلا وبل

منننةةل منةعملل منشلشنلل.

 -0منعة ةة أمةة أبة سةلة منننةةل منةعملل منشلشنلل ملنيل نت ل.
 -2منعة ةة ةشعي حسا منننةةل منةعملل منشلشنلل ملنيل نت ل.
 -1منس لذ سيعي قشلل منننةةل منةعملل منشلشنلل مالبل مننحلنلا.
 -7منس لذ أبة ليةت مننةتةق

منمنشةةلل من ةمسلل ةةلل مآلعمت.

 -9منعة ةة نحنةع إبةمهل منننةةل منةعملل منشلشنلل منملنيل منةعملل.
 -8منس لذ أحنع ةمت وبعمننملع عةنل قلة -ةتمة من ةبلل.
 -14منس لذ بعةلل وبعمنةحنا مننمصةةي عةنل منبحةلا -ةتمة من ةبلل.
 -11منعة ةة وبعمنيتلت غلم من لم عةنل منةةل  -نةةت بحةر مننملهج.
ةقع حضة ملمبلً نا مم نلول شل ة نا منسل ذ :
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 -1منعة ةة نحل منعلا صلبة مننعلة منيل نةنمةندل منيةبلدل نة ةبلدل ةمنوالعدل
ةمنيةة .

 -1منعة ةة وبعمنةةل اةلنل ةئل
 -3منس لذ أعلت منةمن

نمنا منة ل منيةبلل منةعم .

منناةة منيل نةنت نة.

ثانياً :اجتماعات اللجنة:
واع

منةممل سبيل مم نلول

بللمشل ةلن لن :

م م نل منة نا منسلول  18،34– 17،44نا نسلر لة منسب

8 11

م م نل منولم نا منسلول  11،44-8،44نا صبل لة منحع 8 11
م م نل منولنر نا منسلول  13،44 -11،12نا صبل لة منحع 8 11
م م نل منةمبا نا منسلول  18،34– 17،44نا نسلر لة منحع 8 11
م م نل منالن

نا منسلول  11،44-8،44نا صبل لة م وملا 8 13

م م نل منسلع

نا منسلول  18،34-17،44نا نسلر لة م وملا 8 13

ةقع اةة

ةالً نا منمةسل

مننسلئلل صال منن ةت.

ثالثاً :مكتب اللجنة:
ما لة منةممل ةالً نا:
 -1منعة ةة إسح أحنع مننةحلا ةئلسلً.
 -1منعة ةة أحنع ةمت وبعمننملع ناة مًة.
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رابعاً :الوثائق المرجعية لعمل اللجنة:
سةن

منةممل منةولئ مننةميلل من لنلل:

 -1نشةة نيم من ةبلل.
 -1ةةقل حة نةمح إوعمع نشةة مننيم .
 -3ةةقل حة نشةة مننيم نا منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -0ةةقل حة نشةة مننيم نا عةنل منةةل .
 -2ةةقل حة نشةة مننيم نا عةنل منبحةلا.
 -1ةةقل حة نشةة مننيم نا سةلمل يونلا.
 -7وددع أة مة إوالنلددل حددة أهنلددل من يةلددت ةأصددةن ةأسلسددلل  ،ةنمةلددل
من يةلت ع بين منعة منيةبلل.

خامساً :أسلوب عمل اللجنة:
م نا
-1

منةممل ع مم نلوشل منة وةى م بل أسةةت منين مآل :
بددا ةدد مق د د مة م ددلر ح ددة مننشددةة عد د أة مة منيند د منةب ددا منناعن ددل
حةند د  ،مص ددلالحلً مص ددلالحلً ،ةننة ددل ننة ددل ،ة ب ددلع مند دةأي عد د إمد دةمر
إوبل

منص أة يعلة أة إبعمن أة صحلح  ..إن .

 -1ما ل ددلة مننيم ددى منص ددا ن ددل ةمنع

يبلد د مًة ةمنةو ددة ش ددلةولً عد د نش ددة

منيلن منيةب ةن ةب إلوبل ةنيمى نةنصلةا منممب .
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 -3ود ددع منةمد ددةر إند ددى من ةمند ددل منحةعلد ددل ،ةما لد ددلة مننيمد ددى من ةبد ددةي منشد ددلئا
ةمنن يددلةف وةل د ع د منيددلن منيةب د  ،ةع د حددل ةمددةع أةوددة نددا نيمددى
ةلت أحعهل.
 -0ما لددلة بددعل ةمحددع نددا منبددعمئ مننلةةحددل نةنيددلم  ،حةصدلً وةددى ةحلددع
مننصلةحل

من ةبةلل ع ةلممل منيةب نل أنةا.

 -2مناذ بنعنة م صلال مإلممةلتي ومع ةمةع االف بلم ةبدلا ندعنة
مإلصال مننةمس .

 -1ما لددلة مسددال ةمحددع نددا نشددةة مننيم د ةمو بلةهددل أسلس دلً لمددةي وةل د

من يددعل ةمن ماددلا ةمإلن ددلر ةمإلبددعم ن سددةلنشل نددا من اةلددة ،نل د م و نددلع

وةلشل ومع لبلول مننيم .
 -7منحددةل وةددى إمن ددل أوضددلر منةمم ددل وةددى ة د نا ددة  ،بحلددر د دةمعة
مناملول بلننيم نع ة منقللة مننشلةةل نل أنةا.

 -9إبالر بيدن مننندلة منممبلدل من د أصدبح

ولننلدل بدلا قةسدلا نمدلةة

نةنيمى منيةب نةنصلةا ،بحلر لس نلع نمشل منالة أة منبلحر.

ةبمددلر وةددى هددذم منسددةةت مددة ون د منةممددل ع د مم نلول شددل منسددبيل مننشددلة

إنلشل ،ةأممت ونةشل ع منةق

بلننا ةحل

من لنلل:

مننحدعع نشدل ،نندل لحدعةهل أا ادع نةندت نة منةدةل

خامساً :اقتراحات اللجنة:
 -1اعتمددداا مشدددروج المعجددد  :ا ددة منةمم ددل وة ددى منن ددت نة منةد دةل مو ن ددلع
نشةة مننيم بصةة مننماحدل مننةمعادل نشدذم من اةلدة ،وةدى مو بدلة أمد
-227-

أص ددبا عد د أعضد د ص ددةة أنة ددا أا ةصد د إنلش ددل منةمم ددل عد د منةقد د

مناصلة منن ل نشل ،ةبلو بلة أسلسلً صلنحلً نةبملر وةل نس ابالً.

 -1التصحيح قبل الطبع :ة منةممل أا هملك ةول مًة نا منالدلر منلبلولدل
ةقيد د

عد د منةةن ددل

مإلممةلتل ددل أة مننةمس ددلل ،ةعد د بي ددن منحل ددلا عد د

منيةبل د ددل ،ةحل د ددر إا منةمم د ددل ند د د د د د نةا ن د ددا نةممي د ددل منل د ددا مننن د ددلة
ةمننصلةحل  ،ع مشل ةص بلا مة نةمميل شلنةل نةنيم قب ععي

نةنللبا ن صحلا نل عل نا أاللر ة حال من ة لت منشمدلئ نةةةندل ،

ة يعل نل ا ض منضةةة يعلة .
 -3هم ددلك و ددعع ن ددا م ص ددلالحل

ة ددةة ب ددذم شل عد د أةو ددة ن ددا نةض ددا،

مننددة منددذي لةمددت ومددع مشلددت مننشددةة نةلبلوددل – نةممي شددل ةحددذف

منن ةددةة نمشددل ،ةهمددلك مصددلالحل

صددحح

وةددى منص د ةبال د

عد

نةضا صحلحشل ننل لس عو ماةشل إنى نةلا ة لبشل منشملئ .
 -0البنا على الطبعة األولدى :دة منةممدل أا هدذم مننشدةة نةنيمد لي بدة
أسلس دلً ملددعمً نةبمددلر وةل د  ،نددذنك ا ددة أا للةددت – نددع

ةتلددا منلبيددل

منةند ددى نمد د د وة د ددى من د ددعة منوض د ددلر – إب د ددعمر نالحةل ش د ددل ة ي د ددعلال شل

سةمضلع شل وةل  ،ة ةةلا نممل ن لبيل ةنى ن لبيل إاةمف منلبيل منولملدل

نماحل ةنتلع بنل لحا منةمً حالاللً نةنيم .
تقاير:
ةمنةممل إذ ةعا اةلةهدل هدذم نةندت نة منيدل منادلن

وا علئ

نة يةلدت ،لسدةهل أا يدةت

اعلةهل سةمةبلةهل نةمشع منةبلة منذي بذ ع إوعمع نشدةة نيمد من ةبلدل،
-228-

ةمملددل منة د يددلنى أا لةة د هددذم منمشددع بلنممددل ةأا لمنددا ب د أملددل نس د اب أن مددل

منيةبلل.

ةمنة يلنى نا ةةمر مناصع ةلشعي منسبل

تفريـر لجنَة َمشرلع م َجم
الفيزياء ال امة لالفيزياء النولية
 -1ةةم

هذ منةممل نا منسل ذ من لنلل أسنلته :

المملكة األرانية الهاشمية:
منعة ةة أحنع سيلعما
منعة ةة وبعمننملع مصلة
منعة ةة هنل غصلت ناة مًة
مننشمع

وبعمنةتةف أبة ةبلة

منعة ةة نحنةع منةةعح
الجمهورية العراقية:
منعة ةة منل مننالئةل ةئلسلً
منعة ةة والر منعلا وبعمنة منميلن
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اولة قطر:
منعة ةة حسم أحنع إسنلول
الجماهيرية العربية الليبية الايمقراطية الشعبية:
منعة ةة وة نحنع منيل
اتحاا الفيزيائيين والرياضيين العرب:
منعة ةة حنلع منميلن
 -1ةق ددع ةتود د

منةمم ددل أونلنش ددل وة ددى اند د

مةس ددل

ا ددال منن ددع  7إن ددى 8

نح د ددة 1041ه د د د  13-11ألة د ددة  ، 1892ع عمةسد د د

نش د ددةة نيمد د د

مننلتلددلر منيلن ددل بم أتلد د ةنيمد د مننلتل ددلر منمةةلددل مننة ددةا ن ددا م ددتر ةمح ددع،
ةذنك وةى ضةر مننالحةل

من

ةةع شل نا منقللة منيةبلل من لنلل:

أ منننةةددل منةعملددل منشلشددنلل نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعمد ةنعلةلددل
مننملهج بةتمة من ةبلل ةمن يةل .

ت منمنشةةلل منيةبلل منسةةلل نمنا منة ل منيةبلل بعنش .
ف سةلمل يونلا ةتمة من ةبلل ةمن يةل ةشتةا منشبلت .
ع عةنددل منةةل د ةتمة من ةبلددل نةةددت بحددةر مننمددلهج نممددل مسددل
 -3بذن

من يةلت ةمشة .

منةممل مشعهل نة ةعل بلا ةمشل

منمةة مننا ةنل من

هذ مننالحةدل  ،ةذندك ب لدل ةحلدع مننصدلةحل

وبة ومشل

منيةبلدل .ةنشدذم من دةن

عاد ددع ما د ددلة نا د ددلبالً وةبلد د دلً ةمحد ددعمً نةد د د نص د ددلةا أممبد د د  ،إ إذم ة د ددلا
مننص ددلةا لح ند د أةو ددة ن ددا ن ددعنة ةمح ددع ،حل ددر نل ددت بد دلا منن ددعنة

مننا ةنل ب وللئشل أةقلنلً نا ةنل .نوالً:
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 .1حةل
 -0قلن

 .1نلتresolution :

منةممل ب صحلا وعع ةبلة نا مناللر مننلبيلدل ةمنة ةلدل ةمنيةنلدل

ةب شةل بين منةةنل

نميلً نةب

ةمإلبشل .

 -2مالحظات عامة:
أة ً :يع ةةنل "ملة ةةا" إنى "م ةةا" ألمنل ةةع .
ولمللً :باى ة من نلسلة منةمةع بلا قةسلا ع نشةة مننيمنلا.
ولنود دلً :ض ددبل منس ددنلر ةن ددل لملاش ددل أهةش ددل ،إ إذم ةلمد د

بصل ل ن للة ،علح نة ب ةك منصل ل.

ش ددلئيل عد د منيةبل ددل

 -1توصيات عامة:
أة ً :صةلة مسد ندا ةد ندا نيمند مننلتلدلر منيلندل ةمنمةةلدل سةملدعم مسدال
نمشل ع ة نمندا ندا مننمدلنا منيةنلدل ةمنة ةلدل منيةبلدل سد اعمنشل ن مةمدا ةلوندل

ل لبيشل ةمشةهل حست منصة .
ولمللً :ضبل حةةل

منةةنل

بلنشة باعة مإلنةلا.

ولنود دلً :ة ل ددت ةد د نيمد د – وة ددى منقد د عد د نةحة ددل حا ددل -ةعد د منح ددةةف

منشملئلل منيةبلل بلإلضلعل إنى من ة لت منحلن ةع منبمعلل منممبلل .
ةمبيد دلً :منين د د وةد ددى تل ددلع منةق د د

منناصدددل نمةس ددل

منةمد ددلا منن اصصدددل

ة مالل حم مننشل ع نت ن مة من يةلت مننابةل ،بحلر ل سمى نشذ منةملا إ الا
ونةشل.
 -7أن ددل حص ددلةل وند د منةمم ددل ،ع نوةش ددل منمسد د مننةعا ددل ن ددا نش ددةة ةد د ن ددا
مننيمنددلا ةمن د

ح ددةي وةددى من يددعلال
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ةمن صددةلبل

مننا ةحددل ،ةمة نددل ً

نةنلئددع  ،عا ددع أةعام ددل ألض دلً مس ددالً ن ددا نالحةددل

مننذةةة أوال .

منقل ددلة منيةبل ددل منةبي ددل

 ...ةعامل منة ننل عل الة ن مل ةأن مل
مقرر اللجنة

ا .هما غصيب

التفرير ال َــــام
للجنَة مشرلع م جم الكيمياء ال َامة
ناع مم ني

منةممل مننةةمل نا من لنلل أسنلته :

 -1ع .حسم سس سب ْا :ةئل

نمنا منة ل منيةبلل – عنش

ةئل

منةممل .

 -1ع .أحن ددع لةس ددف وةد د نحن ددع :منةةل ددل منملنيل ددل عةن ددل منبحد دةلا نا ددةة
منةممل .

 -3ع .وبعمنة صلنا بلبا  :ملنيل صميلر منمنشةةلل منيةبلل منلنملل.
 -0ع .إبةمهل منسلنةمئ  :منملنيل منةعملل منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -2منسد د لذ مش ددلع ع ددةتي منش ددعن  :ةتمة من ةبل ددل ةمن ية ددل منننةة ددل منةعمل ددل
منشلشنلل.
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 -1ع .مةش ددع وب ددعمنيتلت مننب ددلةك :ملني ددل مننة ددك س دديةع منةل ددلن منننةة ددل
منيةبلل منسيةعلل.

 -7ع .حند ددت منة د ددلم  :ملنيد ددل نحن د ددع مناد ددلن
ةمنبحلر نة يةلت – منننةةل منن ةبلل.

منةب د ددلل نيشد ددع منع مةس د ددل

 -9ع .إسح مننةحلا :ملنيل منلةنةك منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -8منس لذ ةملر منانلش :ةةلل منيةة منصحلل عةنل منبحةلا.
 -14ع .نحنةع مننل ةةي عةحل  :ملنيل مننل ا -منمنلهلةلل منيةبلل منةلبلدل
منشيبلل م ش ةمةلل.
 -11ع .سةللا أبة وةمب  :ملنيل منلةنةك منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -11ع .نحنع أحنع سةلنلا :منملنيل منةعملل منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 -13منس د د لذ ةعل د د وند ددلةلا :ةتمة مإلود ددال منةعملد ددل منننةةد ددل منةعملد ددل
منشلشنلل.

 -10ع .سيلع وسلف :مننتسسل منيةنلل منيةبلل نألبحلر ةما من ةمةنةملل
منبلة  -عةسللا.

 -12ع .ذلت نةم  :ملنيل منلةنةك منننةةل منةعملل منشلشنلل.
ةمةد ددة ع د د من اد ددلةلة منناعند ددل ند ددا منةعد ددةع منةعا – منبح د دةلا -منةةل د د -

ةونددلا  .ةبيددع ع مةسددل نس نلضددل نة د هددذ
منمنشةةلددل منيةبلددل منلنلملددل -منن ددةت ي
مننا ةحددل ةنةنيم د ذم د ن د مننةمعاددل وةددى من يددعلال ةمإلضددلعل مننبلمددل ع د

منمسددال مننةعاددل بشددذم من اةلددة .هددذم ةقددع مددلر مننيم د عةا ناعنددل ةضددا نمشملددل
مننيم ةلةلال مس ينلن  .ةنل مح دة مننيمد وةدى ةةندل
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أة مصدلالحل

وعلدع

اعة  %0بيلع وا نمل منةلنللر .ةنل ةشدة بيدن مندمال عد مننصدلةحل

منةلنللئلل من

ةناع اةم

ةلا نا منننةةن ةمةعهل.
منةممل بل ق ةمحل

من لنلل:

ةمن ةصلل

 -1ةضا ناعنل ةنمشملل نةنيم ةلةلال مس ينلن .
 -1م نددل وةددى ةمددةت حضددةة أحددع مننشدةعلا وةددى ةضددا نشددةة مننيمد
ةأا لةةا أحع أوضلر منةممل نا منة ةللا.

 -3م نددل وةددى أا ةددةا همددلك يددلةلف نددبين مننصددلةحل
إنى يةلف ة شةل نل لح لف إنى شة .

من د بحلمددل
ومددع

 -0إضددلعل ةسددة ةضددلحلل أة اللللددل ةضددا نيددلم مننصددلةحل
منضةةة .
 -2إضددلعل نةح د نددبين مننصددلةحل

بلنة ددل مإلممةلتلددل ةمننةمسددلل نلسددش

وةى مننةمما أا لةما إنى من نلصل أة من مالا نلةضا مننيمدى منحالاد

نةنصلةحل

عةا أي من بل .

 -1مال ددل مننيمد د ن ددا بي ددن م ص ددلالحل

ن د د ن ددل

نش ددل والق ددل نبلش ددة

بلنةلنللر.
 -7ن مةو د ددل أا لة د ددةا هم د ددلك مس د ددل عد د د ما ل د ددلة من يةل د ددت منس د ددةل ن د ددبين
مننصلةحل

منن ةةة ع ةولة نا مننيلم نو منةلنللر ةمننلتللر.

 -9ما ة أا ليةن مننيمد نن دة مةلبلدل ةأا لةسد إندى منملنيدل
بلقسل منةلنللر ن عمةس إلبعمر منةأي عل .
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منيةبلدل

هذم ةمشةة ةد ندا سدله عد إممدلت هدذم منمشدع منللدت ،سدةمر ندا شدلةك عد

ةضي  ،أة نةممي  ،أة عقلا .

ع هذ منعةمسل ةمنة ةن من ةعل .

هذم ةمنةممل لن أا ةةا قع ةعا

المقرر

الاكتور أحما يوسف علي محما

س ادة المدير ال ام للمنظمة ال ربية
َ
للتربية لالافا َة لال لوم
الموضوع :تفرير خاص عن لجنة م جم اللسانيات
بيع من حلل:
عاع أسديعمل ةمدةع نيمد منةسدلملل

مننمةنل ة ن

ضدنا نشدةةول

عةمس شل ع نت نة من يةلت منالن

مننيدلم من د أودع شل

منذي واع ع منننةةدل منةعملدل

منشلشنلل بينلا بلا  ،1892 8 12-11ذنك أا هذم مننيم هة منة نا مةو ،
ةمنة عد د نةض ددةو عد د مني ددلن منيةبد د  ،إذ إا مننمةن ددل منيةبل ددل نة ةبل ددل ةمنوالع ددل
ةمنيةة ةلم

أوع

نشةةول

ةمنةلنللر ةم م نل ةمنةللضلل

نيلم وعلع ع نمدل

منيةدة منادة ةلننلتلدلر

ةغلةهل ،أنل عد نمدل منةسدلملل

عشدذ أة مةبدل

صدعة ودا نتسسددل وةبلدل ةسددنلل ،ةحةصدلً نمدل وةددى ممدل هددذ من مةبدل سةماةممشددل
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ع أحسا صةة ننةمل ع ممل م ادع إندى سديلع ة بشدذم من اةلدة مندذي ل ضدنا بيدن

من ةصددلل

منالصددل – إا مددلت من يبلددة ،-ةمةمددة مننمةنددل أا يند وةددى حالاشددل
ندا أودة ةبلدة عد نمدل من يةلدت،

ع مننيم ع لبي منةنى مة مًة ننل نةسدلملل

ةنا ةمةع هدذم مننيمد وةدى منصدةة من د ملند أا حاد ند  ،هدة ةع وةند وةدى

نددل لشددلا ومددع بيددن مننيةضددلا نددا أا منةسددلملل
نمددل من يةلددت ،ةأا أهنل د

نةضددة وددلمةي

شددلا ن د ع د

ضددلة أهنلددل من يةلددت ع د مننةضددةول

مناددة ،

ةنددل ذنددك – ع د ةأي منةممددل -إ نحلةنددل انلددل نةةقددةف ع د ةم د من يةلددت ،ةننمددا
ضددبل ن ددل وةبلددل نةحددع  ،ددلا ن مسددلا منيةب د عةصددل منية د ةمإلبددعم ةم ب ةددلة،
علننصلةا هة منية  ،ةمإلبعم ةم ب ةلة ةمنبحر ةمن حصل ع أي وةد ندا منيةدة

علنة ل ه ةسلةل مننةة قب أا ةةا

ل ل ى نةنةر منذي لصلما ن ل غةلبل وم

ةسلةل م صل ةمن نله .
نددا همددل ةد ن

منةممددل نددا سدديلع مننددعلة مني دل أا لميد ننيمد منةسددلملل

اصةصدلل عد منمةدة  ،نندل نشدذم مننةضددة منسد ندا اصةصدلل عد منهنلدل ،عشددة

نلعما أسلس ع من يةلت ،ةليع منممل عل بنولبل ةضا مس مة لملل نمةنل هلععدل
إلقلندل منبحددر منيةند عد أسددةةب منصددحلا ةنةدةع منينةد وةددى نددا لددعو أا منة ددل

منيةبلل قلصة وا ن لبيل مإلممل مت مننيلصة ع نمل منةسلملل
ة ةصلل

ةمنصة لل .

منةممل ع هذم مننمل ه :

 -1أا ةض ددا ش ددةة وةنل ددل بد د تمر ةد د نص ددلةا ليس ددة عشند د  ،ةبالص ددل
مننصلةحل

من ةمولل من

أادذ

ندا مننصدلعة منيةبلدل منصدلةل ،ةمن د

ق ددع ب ددعة غةلب ددل عد د منيص ددة منحلض ددة نود د منحةق ددع  ،ةمنحةة ددل ،ةمنة ددل،
ةة ددذنك مننص ددلةحل

من د د ماةد د

و ددا منة ددل

منممبل ددل ةأا ددذ

م ش د ال منيةب د  ،وةددى أا لشددلة منشددة إنددى منص د منددذي مش د
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ص ددل

نم د

مننصد ددلةا ،سةمند ددى نصد ددعة  ،ةمنيد ددلن مند ددذي مس د د ينة أة ند ددة أة أمد ددلت

مس ينلن .

ةهددذم منشددة لشددية مناددلة أا مننصددلةا ش د ر ح د ةمقددا نةنددة

ل حد ددةك ع د د سد ددلل لبلي د د  ،ةلاد ددع ع ند ددل مننصد ددلةا ةمضد ددحل نةاد ددلة
ةمنبلحر.
– ةةنددل نددت مننددة -ةنددةت ننسددة

 -1أا ةضددا ب د تمر بيددن مننصددلةحل

ن ن د وةلشددل ،ددع وةددى نةضددة مننصددلةا ةمنحا د منددذي لم سددت إنل د ،

نوددل ذنددك ةضددا حددةف ل إذم ةددلا مننصددلةا نددا بددلت منصددة لل

ةحددةف ت إذم ةددلا نددا من ةبلددل ،ةهةددذم ،وةددى أا ةددةا هددذ منةنددةت

ةمضحل ةننسة .
مننصد ددلةا مإلممةل ددتي نة ب د دلً ةع د د

 -3أا ل ددمة هد ددذم مننيمد د وةد ددى أس ددل

منحةةف منشملئلل و للبا ع مشلل نةحد ل ةدةا ندا نسدةعلا :منة
بلننصددلةحل

منيةبلددل ،ةمنوددلم بلننص ددلةحل

مننةمسددلل ،نة بددل حس ددت

سةس منحةةف منشملئلل ،نا مإلشلة إنى ةق مننصلةا مإلممةلدتي عد

مننيم ب تمر ة نصلةا وةب أة عةمس .
 -0أا ليع إنى ملمت نيمد منةسدلملل

هدذم نيمد ندةمت وةبد وةبد

أي

لي نع مننصلةا منيةب أسلسدلً ن ة لبد  ،ةلشدة ألضدلً بلنة دل منيةبلدل ندا

من نول د د مننةضد ددا نةنيمد ددى ،ةمإلشد ددلة إند ددى نصد ددلعة مننصد ددلةا ة لد ددةة
ةنلعما مس ينلن  ،ةمننعةسل منة ةلل من

ممبو ومشل ةمنيلن منة ةي منذي

مس اعن .
ة ة منةممل أا هذم مننيم لشة

لة مًة

بع نم نةنيم مننا ة مآلا ،سةمذم

يذة إادةمف هدذم مننيمد عد منةدةةف منةمهمدل عد ا نممدل منةسدلملل
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ةمدة سديلع ة

ةضا هذ مننةة ضنا منالل من د
ةةف هلئل

ضديشل مننمةندل عد بةمنمشدل منالعندل ،أة أا

وةنلل ن اصصل ع نمل منةسلملل

ةمنصة لل

أا بعأ منين عل

أة من يلةا ع سبل إمملت .
ةمنة نا ةةمر مناصع
مقرر اللجنة

رئيس اللجنة

عواة أبو عواة

الاكتور عباالرحمن الحاج صالح

الموضوج :تقرير عن مشروج معج اللسانيات
لنن

نممل "منةسلملل " نا منسلع :

 -1منعة ةة وبعمنةحنا منحلف صلنا :ةئل

منةممل منمتمئة.

 -1منس لذ وةع أبة وةع  :ناةة منةممل ةتمة من ةبلل من يةل منةعا.
 -3منس لذ منعة ةة مشلع مننةسى :منملنيل منةعملل.
 -0منس لذ منعة ةة إبةمهل منسلنةمئ  :منملنيل منةعملل.
 -2منس لذ وبعمنيتلت أةبة :منةةل .
 -1منعة ةة لف منسة منحسا :منسةعما.
 -7منعة ةة تة نملع حسا :مني مة .
 -9منعة ةة لةئل لةسف وتلت :مني مة .
 -8مآلمسل مع منمةةي :سةةلل.
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 -14منعة ةة ةحلع منسين  :ةم .
 -11منعة ةة اضة با وةللا مناةش  :منسيةعلل.
 -11منس لذ أحنع سلن آ منيل :سةلمل ونلا.
 -13منس لذ وة نحسا وة آ حنلة :سةلمل يونلا.
 -10منس لذ سلن أحنع منتلل  :نلبلل.
 -12منعة ةة وبعمنن ل منحنةت :ملنيل نت ل منةعا.
ةقع وادع

نممدل منةسدلملل

مم نلودل

ن ةمنلدل وةدى ندع ألدل منسدب

ةم ومددلا نددا ددلةل  ،1892 8 13-11ةملقش د

ع د هددذ م م نلوددل

س لً نا أة مة منين حة نشةة نيم منةسلملل  ،ةقع قعن

ةمنحدع
منن صددةل

هذ من الةلة نا:

 -1نمنا منة ل منيةبلل منةعم  :بةةقل أوعهل ع .إبةمهل منسلنةمئ ةمنعة ةة
مشلع مننةسى.

 -1ةتمة من ةبلل ةمن يةل ع منةعا.
 -3ةعع منةةل .
 -0سةلمل يونلا.
 -2عةنل منبحةلا.
 -1منسيةعلل.
ة مع منةممل نتمنلً وةلشل أا مة بلنمشدع منةبلدة ،ةمإلادالل مندةعلة مندذي بدذ

عد د إو ددعمع ه ددذم مننيمد د سةممم ددلت  ،الص ددل إذم وةنم ددل أا نيمد د منةس ددلملل

ه ددة أة

نيم ع نةضةو  ،ضي هلئل وةبلل ةأم ةع إنى حع ةبلة بدلا مننصدلةحل
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مإلممةلتلددل ةمننةمسددلل ةمنيةبلددل ع د نمددل منةسددلملل  ،ةهددة أنددة لبددعة أةوددة صدديةبل

نم ع نمل منيةة مناة .
ة ةمددة منةممددل ةه د

اددة هددذم مننيم د – بيددع مناددذ بلن ةصددلل

منالحاددل -أا

لةضددا هددذم مننيمد – ةبالددل مننيددلم مناددة  ،عددة مًة عد نمددل م سد ينل منةسددن

ةمن دةمقي ع د نضددنلة منحلددل منيةنلددل ع د ش د ى أقلددلة منددةلا منيةب د  ،نة د

ددت

مشددةع من يةلددت منن صددةل ونلةهددل ،ةلشددشع منيددلن منيةبد مملالقددل منيةد ةمإلبددعم عد

منبحر ةمن حصل بة ل وةبلل أصلةل.
وةى أا منةممل قع ننسد

مننشلةةل بين مننالحةل

من

إاةمم بلنصةة مننةمة من
ةعلنل لة من ةصلل

ادال نملقشدل أة مة منيند من د

ادعن

بشدل منةعدةع

أة أا مناذ بشل لةند هدذم مننيمد ةلسدش عد

حا من للل نا إوعمع .
أقة شل منةممل:

من

 -1ةضددا ناعنددل وةنلددل نةنيمد
من

هذم منية  ،ةمنالةم

ضددنا أهنلددل مننيمد ةعةة عد

سلة علشل ،ةمنشلئدل

ةحلددع ن ددل

ةمنشدالل مندذلا مشد ةةةم

عد د إو ددعمع ةنةممي د د ةنملقشد د  ،ةن ددل ش ددن ألضد دلً ةص ددنلً ة ددلنالً نن ددمشج

منين عل  ،ةبللملً شلعللً نلةلال مسد اعمن  ،ةوب دلً ةمعلدلً بلننصدلعة ةمنن مةمدا
من

مو نع

عل .

 -1ةض ددا ش ددةة ةمعل ددل بد د تمر ةد د نص ددلةا ليس ددة عشند د  ،ةبالص ددل بي ددن
مننصلةحل

أاذ

من ةمولل من

نا نصلعةهل منصةلل ةلنحةقع وةى ندل

لسنى نلحل آع ةمنحةةل ةمنة ل نا أنةمن منةسلا ةمنمل  ،ةةذنك بين
مننصلةحل

من

ماة

وا منة ل

منممبلل ةأاضي

نالش ال منيةب ،

وة ددى أا ل ض ددنا منش ددة أصد د مشد د ال مننص ددلةا ةنص ددعة ،ةمننعةس ددل

منة ةلل من

مس اعن .
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 -3ن مةودل منصدة مننمشملددل منن بيدل عد ةضدا مننيدلم  ،ةلن مسددل عد سددةع
مننصددلةحل

مننا ةنددل ع د مننددلع منة ةلددل منةمحددع ،

منن ةمععددل بددلا منة ددل

ع ا ةلا مننصلةا منممب وةى صةة منمنا أة ةلا وةى صةة مننندةع

ةلا مننصلةا منيةب وةى منصةة منسشل.

ةةدذنك ة لبدل مننيددلم منن يدعع نةنصدلةا منةمحددع بلةقدل ن سةسدةل ،ةضددبل

أس ددةةت مإلحلن ددل ن ددا نص ددلةا إن ددى آا ددة عد د مننص ددلةحل
نةضةول شل منيلنل.

 -0ضبل ننةعم

من د د

مننصلةا منيةب ضدبللً ةمعلدلً بلنشدة من دل ح دى

االف ع مل بين مننصلةحل

ش ددلب

لادا

ةننيلنمدل بيدن منالدلر منشدلئيل

ع مل بيضشل مآلاة.
 -2إض ددلعل و ددعع ن ددا مننص ددلةحل

عد د نةمض دديشل مننملس ددبل ،عا ددع حةد د

منةممل اةة مننيم نا بين مننصلةحل
منة ةلددل من د أةةع

نول ذنك إضلعل:

وددععمً نددا مننصددلةحل

منسلسلل ع بين منحاة
مناددة ع د منحا د منس د ،

Fromalism, accent, Peusal, Nonpausal, category
 -1ةضا ةنةت ،أة نصلةحل نسلةلل – يل ن وةلشل -ومع مننصلةحل
من لعوة مننة علشل إنى بلدلا نةضدةوشل منيدل  ،أة أصدةشل منة دةي ،أة
منمةةلل منة ةلل من

مو نع شل.

مننص ددلةا مإلممةل ددتي نة بد دلً ةعد د

 -7مة ددل مننيمد د وة ددى أس ددل

سةسد د

منح ددةةف منشملئل ددل ،وة ددى أا لةحد د بد د نس ددةعما :منة بلننص ددلةحل

منيةبلددل ةمنوددلم بلننصددلةحل

مننةمسددلل ،نة بددلا ةع د
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سةس د منحددةةف

منشملئلدل ،نددا مإلشددلة إنددى ةقد مننصدلةا مإلممةلددتي بد تمر ةد نصددلةا

علشنل.

 -9أا لي ددع إن ددى ملم ددت نيمد د منةس ددلملل

ه ددذم نيمد د ند دةمت وةبد د وةبد د

لي ن ددع مننص ددلةا منيةبد د أسلسد دلً ن ة لبد د ود د لش ددةح بلنة ددل منيةبل ددل ن ددا
مإلشدلة إندى نصدعة مننصدلةا ة لددةة ةنلدعما مسد ينلن ةمنيةندلر منددذلا

أمددلتة  ،ة ددة منةممددل أا هددذم مننيم د مننا ددة لشددة

لددة مًة

بددع نم د

نةنصلةا منالئ مآلا .سةمذم يذة إاةمم مآلا ع ا منةممل ةمة مننمةنل
أا ضددا هددذم م ق د مة ضددنا اللشددل منينةلددل عد منسددمةم مننابةددل ،أة
أا ةة ددف هلئ ددل

وةنل ددل ن اصص ددل نةب ددعر علد د أة من ي ددلةا عد د س ددبل

إمملت .
 -8ضةةة قلدل أشدالل ن اصصدلا بلنة دل مإلممةلتلدل ةمننةمسدلل بنةمميدل
ضبل مننصلةحل

مإلممةلتلل ةمننةمسلل نا حلر منلبلول ةمإلنالر ع

أوم ددلر لبلو ددل مننيمد د  ،عا ددل حةد د

منلبلولل ةمإلنالئلل عل .

منةمم ددل ةق ددة و ددعع ن ددا منال ددلر

 -14أا لي نع نبعأ مننصلةا منيةب منةمحع ب تمر مننصلةا منممب منةمحع
إ إذم ةلا مننصلةا مآلاة مننةمعف قع شل شلةولً ةبل مًة.

 -11ةحلددع مننصددلةحل

مننش د ةةل بددلا وددع وةددة ع د ة د مننيددلم من د

ةةعهل ةلةةا بلمشل م نل ع منننلهل  .عنصلةحل

منصةم

نوالً ةع

عد نيمد مننلتلددلر ومددع من حددعر وددا أننددلة شدةلا منصددة  ،ةهةددذم ع د
منيةة مناة .
ةمنحنع نة ةت منيلننلا
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مقرر اللجنة

رئيس اللجنة

عواة أبو عواة

الاكتور عباالرحمن الحاج صالح

5991/9/42

سة
تفرير اللجنة المختصة بدرا َ
م جم مصطلحات األل َاب الرياضية
* مم ني

منةممل مننةةنل بعةمسل نيم مننيلت منةللضلل ةمنذي

منندددت نة منادددلن

شةلةشل اال

نة يةلدددت مننميادددع ع د د منن د ددة منةمقي ددل ند ددل ب ددلا  12-11ألةد ددة

 1892ع ناة نمنا منة ل منيةبلل منةعم ع وندلا ولصدنل منننةةدل منةعملدل

منشلشنلل ةمننتننل نا:
 1منسلع نحنع منل نةسى أبة منللت :منننةةل منةعملل منشلشنلل.
 1منسلع وةعلا مةبةي :نا م حلع منيةب نألنيلت منةللضلل.
 3منعة ةة نحنع الة نلنسة :نا منملنيل منةعملل.
 0منسلع لسلة وةعل :نا ةتمة من ةبلل ةمن يةل منةعملل.
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 2منسلع لحلى أبة حةت :نا ةتمة من ةبلل ةمن يةل منةعملل.
ةع أة مم نل نةممدل ما دلة منسد لذ نحندع منلد نةسدى ةئلسدلً،

ةمنس لذ وةعلا مةبةي ناة مًة.
* ةضي
ةمن

س سلة بنةمبشل ادال ألدل منندت نة

منةممل الل منين من

نشى نا منبةملنج منلةن نةنت نة.

* عةس

منةممل مننالحةل

من

ةةع

نةنت نة حة مننيم نا:

 1ةعع عةنل منةةل .
 1ةعع سةلمل يونلا.
 3ةعع ةتمة من ةبلل ةمن يةل بلنننةةل منةعملل منشلشنلل.
 0مننالحةل

من

أوعهل ةد ندا منسدلع نحندع منلد أبدة منللدت،

منعة ةة نحنع الة نلنسة ،منسلع لسلة وةعل.

* ملةن

منةممل عةمسل نشةة مننيم بلن نصدل ةنةد نيبدل وةدى حدع ة د وبلد

منن ن وةل وةى منمس مننةمةع نا منوضلر ،ندا ن مةودل منادذ بيدلا م و بدلة
نددل ةةع ع د مننالحةددل

منناعنددل حددة مننيم د نددا منةعددةع ةمننشددلةةلا مننددذةةةلا

أوال .
* مو ندع

منةممدل أسدةةت منحدةمة ةمننملقشدل حدة بيدن مننصدلةحل

علشددل بددللا ع د ةمشددل

منمةددة بددلا أوضددلر منةممددل ،ة ن د

من د ةشدة

م س د يلمل بددلناةمنل

منةللضلل منيةبلل ةمنممبلل.
ةع مشللل مم نلول

منةممل من

مس نة أةبيدل ألدل ن لنلدل ةصد منةممدل

بنل لة :
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أة ً :مو نلع مننيم مننةع نا من يعلال

ةمننةضحل وةى مننيم بملمت ة نمشل.

مننا ةحل وةدى بيدن نصدلةحل

ولمل دلً :ةمل د منشددةة ةمن اددعلة نةمشددع منةبلددة مننبددذة ن دا ة د نددا سددله ع د

إوعمع هذم مننيم ادال منسدمةم

منسدلبال نةندت نة ة ادل بلندذةة م حدلع منيةبد

نألنيلت منةللضلل ةنة ت مسل من يةلت ع منةبلل.
مننيلت منةللضلل من لنلل:

ولنولً :حلر إا هذم مننيم ل ضنا نصلةحل

ةة مناع  ،ةة منسةل ،منةة منللئة  ،ةة منلع ،أنيلت منادة  ،منسدبلحل ،من لد  ،ةدة
مننلر ،ةعا منوال  ،منمةعة .ةص منةممدل بلإلسد مة عد إمشدلر نيمد نصدلةحل

مننيددلت منةللضددلل منن بالددل عد منمددتر منوددلم نددا مننيمد منددذي لاددة ب وددعمع حلنلدلً
م حددلع منيةبد نألنيددلت منةللضددلل بلن يددلةا نددا نة ددت مسددل من يةلددت عد منةبددلل

ةنةمول نل لة :

م س يلمل بلنةسة من ةضلحلل ةةنل أنةا ذنك ،ةحبذم نة أنةا إضدلعل

1

نو د هددذ منةسددة وةددى منمددتر منة نددا مننيم د منددذي ن د
ةمننةمعال وةل نا منةممل مننذةةة .

1

يةلددت مننصددلةحل

0

منةللضددلل منالصددل بددلإلعمة ةمن مةددل ةةددذنك نددل

ل ية بنا ةف منيةة منةللضلل منةلعلنلل نود منلدت منةللضد ةوةد

منمن
3

ع مةس د

منةللض ةمن عةلت ...إن .

بةل ددت مننيمد د حس ددت منني ددلت ةأهنل ش ددل ةش ددلةوشل عدد من ددةلا منيةبد د

ةعص مننيلت منمنلولل وا مننيلت مننةعلل.
نالحة د ددل مننص د ددلةحل

من د د د أن لد د د

مننيلت سةمعةمف مننصلةحل

ن د ددا مناد د دةمملا منعةنل د ددل ن د ددبين

منبعلةل نشل.
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2

ون نالح ننل لسد مع نسد ابالً ندا يدعلال

ننلدع

أة ألدل إضدلعل

ةضددةةةلل ةالصددل أا ق دةمملا مننيددلت ةلددة ددعةلبشل لددةة ة لددة

بلا منحلا ةمناة ،ح ى لصبا مننيم ن مععمً ةن ةلنالً.
1

مو بلة هذم مننيمد بنولبدل يةلدت نةنصدلةحل

منةللضدلل مننسد اعنل

ع منةلا منيةب ةالة ن ةحلع مننصلةحل

منن عمةنل ع نصدلةا

ةمحددع لنةددا مس د ينلن ع د منلددا أمحددلر منددةلا منيةب د  .ةم ة اددلر ب د

نس ابالً نلةةا قلنةسلً أةلعلنللً شلنالً.

 7منلةددت نددا م حددلع منيةب د نألنيددلت منةللضددلل مو نددلع هددذم مننيم د بيددع
إق دةمة نددا مننددت نة ب د ذا منة د ة ينلن د وةددى م حددلعم

منيةبلددل منمةولددل

ةمنةم ددلا منةننبل ددل منيةبل ددل منةلمل ددل ن ا ددة ب ص ددحلا مناد دةمملا ةمنمةن ددل

منالصل بشذ مننيلت ةع مننصلةحل

منننةمددل إلشددلول هددذ مننصددلةحل

منني نع  ،ةمنين بة منةسلئ

عد منددةلا منيةبد بةسددلئ مإلوددال

مننسنةول ةمننةئلل.
9

منلةددت نددا نة ددت مسددل من يةلددت نالحةددل بيددن م ا العددل

بددلا

مننصددلةا مإلممةلددتي ةمننةمس د ةلنض د مناددذ وددا منددمل مإلممةلددتي

أة ً ةمنددمل مننةمس د ولمل دلً ع د حلنددل وددع منةضددة ةع د منحلن دل من د
لةةا علشل م حدلع مندعةن نةيبدل ني ندعمً منة دل مننةمسدلل ةنةمدا أصدة

نو د م حددلع منددعةن نةةددة منلددلئة عل مةوددى حلمئددذ مناددذ نددا منص د

مننةمس .

ةوةددى هددذم منشددة

د إوددعمع هددذم من اةلددة ةةعي د نةنددت نة مناددلن

نةمةة عل نا ةملر مو نلع مننيم مننةع ةمنة نا ةةمر مناصع.
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نة يةلددت

رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

محما جميل موسى أبو الطيب

عرفان عباالله اوبري
5991/9/41
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التفرير الختامي الجتماعات لجنة دراسة مشرلع
م جم علم االجتــماع لاألنارلبولوج َيــا
واع

نممل عةمسل نشةة نيم وة م م نل ةمنموةةبةنةملل ،مننةةمل نا

من لنلل أسنلته :

ع .وبعمنيتلت منعةةي منملنيل منةعملل ةئلسلً.
ع .أحنع تة بعةي أس لذ بملنيل مإلسةمعةلل وضةمً.
ع .وبعمنةةل من ةملبل منملنيل منةعملل وضةمً.
ع .وبعمنيتلت بة شيلت منملنيل منمتمئةلل وضةمً.
منس لذ أحنع لةسف مبة ةتمة من ةبلل ةمن يةل ع منةعا ناة مًة.
وع مم نلول

عمةس

االنشل نشةة مننيم مننذةةة ،نا اال نل لة :

أ -قةمر نةمح إوعمع مننشةة .
ت -عةمسل مننالحةل

منناعنل نا بين ةعةع منعة منيةبلل.

ف -عةمسل مننيم منس نا قب منوضلر نم نيلا.
ق ار ة مراحل إعااا المشروج:
ن

نملقشل منةةقل من د

بدلا مننمشملدل من د سدلة وةلشدل نيدعة نشدةة نيمد

وةد م م نددل ةمنموةةبةنةملددل ،ةقددع أبددع أوضددلر منةممددل مة لددلحش ة اددعلةه نةمشددع
مننبذة  ،ةمنسةةت منيةن مننس اع ع مس مبلل نةمع مننيم ة مةلنشل.
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اراسة المالحظات المقامة من وفوا الاول العربية:
عةس

منةممل مننالحةل

مننيمد  ،ععةسد

ةم ق ةمحل

منناعنل نا منعة منيةبلل حة نشدةة

من اةلدة مننادع نددا مندعة ةة وبدعمنةةل من ةملبدل ،ونلدع ةةلددل مآلعمت

بلنملني ددل منةعمل ددل ،ةمن اةل ددة مننا ددع ن ددا من ددعة ةة نحن ددع بةه ددة  ،منسد د لذ عد د قسد د

م م نل بةةلل مآلعمت ع منملنيل منةعملل ،ةنل أا منعة ةة نحندع بةهدة قدع تةع
منةممل بمسال وةلشل بين مننالحةل

منملدع  ،ة اةلدة ةعدع عةندل منبحدةلا ،ة اةلدة

ةعع عةنل منةةل  ،ة اةلة ةتمة من ةبلل ةمن يةل ع منننةةل منةعملل منشلشنلل.
ةق ددع نلد ددت اةلد ددة ةد د ند ددا عةند ددل منةةلد د  ،ةةتمة من ةبلد ددل ةمن يةد ددل ع د د منةعا
بلن حعلع ةمنشنة ةمنةضة  ،سةمر علنل ل ية بلنننةعم

نشةة مننيم  ،أ بلق مة ننةعم

ةمصلالحل

ةم صلالحل

منةمةع عد

أاة ضلف إنى نح ةلل .

ةبي ددع م م شد ددلر ن ددا ع مةسدددل ةدددك من ا ددلةلة ةنالبة شدددل ندددا نش ددةة مننيم د د  ،د د
من ةص د إنددى م نددل وددل بددلا أوضددلر منةممددل حددة نددل لمددت إعالن د أة يعلة د أة

حذع نا نشةة مننيم  ،ةسلةع ذنك ع ةةقل نس اةل نا مننشةة .
اراسة المعج من قبل أعضا اللجنة:
بيع أا عةغ

منةممل نا عةمسل من الةلة منناعنل نا منعة منيةبلل ،شةو

ع مةس ددل ند دةمع نش ددةة مننيمد د  ،ةةن ددل ةةن ددل ،ةمص ددلالحلً مص ددلالحلً ،ةةلمد د

ع

ا ددال

منع مةس ددل لة ددع ن ددا س ددالنل مننح ددة ن ددا ا ددال وةضد د وة ددى منن ددلنةف مننسد د ين
ةمننسد اع عد ةمقددا مننم نددا ،ةوةددى بيددن نددل د لنلند عد نمددل وةد م م نددل

ةمنموةةبةنةملد ددل ،ةوةد ددى ند ددل لسد ددة ندددا منا د دةمنل

مننس د د اعنل س د دةمر نمشد ددل منيةبلد ددل

ةمإلممةلتلل ةمننةمسلل ،ع حا ننشةة مننيم نل لة :
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 -1مق صة وةى نعنة ةمحع ع منو منغةت نة نلع ندا ندةمع مننيمد ،
ةندل د إبادلر أةودة ندا نددعنة ند  ،ع مةمدا إندى مسد ينل مننصدلةا منسد

ع نملنلا نا ةنلا ،ةهة قةل ملعة.
اةلل مننشةة نا بين منةةنل

-1

ةم صلالحل

من

لةدةا نملنشدل

غلة وة م م نل ةمنموةةبةنةملل.
 -3مو نددع

صددل ل مإلع دةمع بددع منمنددا ،إ ومددعنل لةددةا منمنددا أقددة ع د

منع نل وةى مننيمى منناصةع.

-0

د د إعا ددل بي ددن مننص ددلةحل

-2

د صددحلا منالددلر منلبلولددل ،س دةمر أةلم د

-1

د م سد ملر وددا منعيددل ةبيددن منصددنل

م م نل  ،عضالً وا ةك من

ةمننن ددةعم

من د د هد د ن ددا ص ددنل وةد د

مق ةح شل الةلة منعة منيةبلل.

منة لا مناةللا :مإلممةلتلل ةمننةمسلل.

ع د منة ددل منيةبلددل أ ع د
ع د نشددةة مننيمد  ،ةذنددك

ومع ةضة منع نل نا مننصعة أة مننصلةا مننس اع .
التوصدديات:
إا منةممددل إذ اددعة سددالنل من ةم د ن ةحلددع نصددلةحل منيةددة ةلعددل ،سةمذ اددعة
نةمضددي نشددةة هددذم مننيمد مشددعه سةمممددلته  ،ةةغبددل نمشددل عد إودةمر هددذم مننيمد
بنددل مم شددع

من لنلددل،

نددا يددعل أة إضددلعل أة حددذف ،ن ةمددة أا ضددا من ةصددلل

ةصة ً بلننيم إنى أةبة قعة نا مننلئع ةم م نل :

 -1إقةمة هذم مننيم  ،بشة أةن  ،ةذندك نا منيةدة م م نلولدل عد
عمئ  ،ةح ى ل سدمى إعادل ندل لمدع ندا نالحةدل

ةمننتسسل

وةل .
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ةمق مةحدل

لدةة

ندا مندعة

-1

يةلف بين منننةعم

أوب

ةمننصلةحل

من د مق ةحد

منةممدل يةلنشدل ةقدع

ذنك أنل منةةنل أة مننصلةا عد مسدال نشدةة منادلنة  ،ةذندك

ع منلبيل منولملل نم .
 -3من لةلع وةى ةضا ةشلعلا نةنيم  :أحعهنل بلنة ل منيةبلل ةمنولم بلنة ل
مننةمسلل ،ن سشل من ةمنل نا سةمنى منة ل
-0

منوالر.

ةحلع ة لبل منحةةف مننةمةع ع منة لا مننةمسدلل ةمإلمةةلتلدل ةمن د

مةلة نشل ع منة ل منيةبلل نو منحةف . G

المقرر
أحما يوسف جبر
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تفرير
لجنة مشرلع الم جم ال ربي للمصطلحات
لالت اريف اإلحصائيـة لالديموغرا يـة
وا ددع

نمم ددل نش ددةة مننيمد د منيةبد د نةنص ددلةحل

ةمن ي ددلةلف مإلحصد ددلئلل

ةمنعلنةغةمعلل مم نلول شل اال منن ة  ،1892 8 10-11حلر شلةك ع أونلنشدل
ة نا منسلع :
 منس لذ منعة ةة نةسى سنحل. منس لذ أمةة وبعمنةحنا اةل . منس لذ منعة ةة شال منمبةةي. منس لذ منعة ةة شنل مني ة . منس لذ منعة ةة نحنع منللت حسا. منس لذ منعة ةة نصلنى با لاةف.ةبعأ

منةممل مم نلول شل بلا للة منسد لذ نةسدى سدنحل ةئلسدلً ةمنسد لذ أمدةة

وبعمنةحنا اةل ناة مًة.

ةبيددع نملقشددل مننصددلةحل
عد مننمةددعم

مإلحصددلئلل منيةبلددل ةنالبال شددل منممبلددل مننةمددةع

منوالوددل من د لضددنشل منمددتر منة نددا مننيمد منيةبد نةنصددلةحل

ةمن يلةلف مإلحصلئلل ةمنعلنةغةمعلل مننيع ندا مننة دت مننةةدتي منيةبد ن حصدلر

ةمن ةولد د بلننلم ددل منيلن ددل ننمةد د

منةح ددع م ق ص ددلعلل منيةبل ددل ،ةذن ددك عد د ض ددةر
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مننالحةددل

إنى نل لة :
-1

ةمآلةمر من د أبددعمهل أوضددلر منةممددل ،مم شد

مندةمةع ةمننا ةحددل

مإلشلع بلنمشع منذي بذن مننة ت مننةةتي منيةبد ن حصدلر ةمن ةولد
منةحع م ق صدلعلل منيةبلدل عد إودعمع نمةدعم

بلننلمل منيلنل ننمة

منمددتر منة ةمنالصددل بلننصددلةحل
نةنصلةحل

-1

منةممددل

مإلحصددلئلل نددا مننيمد منيةب د

ةمن يلةلف مإلحصلئلل ةمنعلنةغةمعلل.

من لةلددع وةددى أهنلددل س دةلا منمشددةع مننبذةنددل ع د نمددل إصددعمة منمددتر
منود ددلم ند ددا مننيم د د ةمنالصد ددل بلإلحصد ددلرم

منسد ددةلملل ةةد ددذنك ةد ددك

منن يةا د د ددل ب و د د ددعمع مننش د د ددلة مإلممةلتل د د ددل ةمننةمس د د ددلل نةنيمد د د د بش د د ددال

مإلحصلئ ةمنسةلم .
-3

نددا أم د ضددنلا مس د ن مةةلل ةعلوةلددل منمشددةع منن يةاددل بن لبيددل حددعلر

مننيددلم ذم

منيالقددل بلنين د مإلحصددلئ  ،تةددع منةممددل وةددى ضددةةة

ةسددلا نمددل

عد د مل ددل نمةد د

نشددل ةمه نلنددل

منةممددل مننملددل نة صددلملف من د

يند

منةح ددع م ق ص ددلعلل منيةبل ددل ن ش ددن منني ددلم ذم

منيالق ددل بلنيند د مإلحص ددلئ  ،ن ددا م سد د يلمل ب ددذةي م ا ص ددلل عد د

مننمل
-0

مإلحصلئلل مننا ةنل.

إقةمة مننصلةحل

مإلحصلئلل نا مناذ ع م و بلة من يعلال

من د

د م نددل وةلشددل ةمننةضددحل وةددى منمسددال مننةعاددل بددلن اةلة ،نددا وددع

من يةن نةشةةحل

ةنل ضن نا ةنت نألسبلت مآل لل:

أ -بالنسبة للشروحات:
 وددع ةنللددل منن ددة منتنملددل مننحددعع نين د منةممددل نةالددل بنةمميددلمنشةةحل .
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 -إا مق دةما منشددةةحل

بلننصددلةحل

ةل إمملتهل ع إللة آاة.

منيةبلددل ي بددة نةحةددل لنلددل

ت -بالنسبة للرمز:
نضل

لمل منمةة ع

يةلت منةنةت مننسد اعنل عد مننمدل

مإلحصددلئ إنددى حددلا إق دةمة نبددعأ يةلددت منةنددةت ع د بالددل نمددل

منيةة .

 -2مس د بعم ةةنددل "منعلنةغةمعلددل" بةةنددل "منسددةلملل" نلةددةا مس د مننيم د " :مننيم د
منيةب نةنصلةحل

ةمن يلةلف مإلحصلئلل ةمنسةلملل".

الرئيس

المقرر

الاكتور موسى سمحه

أنور عباالرحمن خليل

-222-

مؤت َمر التـ ريب ال َخــامس
لجنة مشرلع الفاموس ال ام لمصطلحات السكك
الحديديَة
تقرير اللجنة:
 -1مسد يةن منسددلع مننددلا منيدل نال حددلع منيةبد نةسدةك منحعلعلددل مننشددةة
مننتنددف نددا ح دةمن
م بيد د د

عد د د

ننصلةحل

 11أنددف نصددلةا ةبددلا منس د

ةمنلةلاددل من د

ةمن د د د حل د ددر ب د ددلا أا م ح د ددلع مب د ددعأ بلنا د ددلنة

من د ددعةن

منسةك منحعلعلل منذي ةضي م حلع مندعةن  ،ةقدع مو بدة

منة دل منصد علد مننةمسددلل ة دةم إندى منننلملددل ةمإلمةةلتلدل .عةدلا وند

م حلعمددل هددة أاددذ هددذم مناددلنة
ةتلددا مننسددةعم

منيددل ةةضددا من ةمنددل منيةبلددل وةلد  ،ة د

وةددى منشددبةل

ة اددعل ةصددلل شل ،بيددع ذنددك واددع
مسل من يةلت نةضا منالنة

منسددةةلل ع د منددةلا منيةب د نع مةس د شل
مددعة نةسدديل بددلا منشددبةل

بشلئ منحلنلل منناعنل.

 -1ن ةن من شلئل نةندت نة أةسد مننشدةة إندى مشدل
منةحلددع من د أملب د

ةبلم د

مسال نا هذ مننالحةل
 -3قلند

ةنة ددت

نا ةندل ةنةدا منمشدل

نالحةل شددل ه د منملنيددل منةعملددل ،ةنةعاددل

نا هذم من اةلة.

نمم مددل بنملقشددل مننالحةددل

مندةمةع إنلشددل ةنللبا شددل نددا مننشددةة

ةقددع بددلا نمددل بددلا من ةمنددل مإلمةةلتلددل نلس د

ن للباددل نلن دلً نددا منص د

مننةمسد ةأا مومددلا نددا أوضددلر منةممددل منن اصصددل لملددعةا مإلمةةلتلددل
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عال ةلسل

نة ةمنل ةهذم أع إنى ةمةع بين من ملقضل

مننيلل ع من ةمنل منن يعع .
 -0مح ة منالنة
منالنة .

 -2قددعن

ع مننيلم

وةى عشة أبمعي بلنة ل منيةبلدل عادل ةضدا عد مشللدل

منةممددل نالحةل شددل حددة هددذم مننشددةة إنددى منسددلع مننددلا منيددل

نال حلع منيةب نةسةك نعةمس شل ةمإلعلع نمشل.

 -1اددعة منةممددل منمشددةع منالنددل من د بددذنشل م حددلع منيةب د ع د ةضددا هددذم
منالنة .
توصية اللجنة:
 -1ةص د د منةممدددل ب ضد ددلعل عشد ددة أبمد ددعي بلنة د ددل مإلمةةلتلدددل لضد ددلف إند ددى
مننشة منبمعي منيةب نة لصبا منالنة

 -1ةص منةممل بلو نلع منالنة
ا .محما السعا

ننلعمً.

منيل ةلبي ن علع نم .

مرهف الصابوني

خزعل ياسين محموا
ومقرر اللجنة
رئيس ّ
عمان /األران
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تفــريــر
لجنَة الم َجم الزراعي ال ربي
لنن

نممل مننيم منتةمو وةى منمحة مآل :

 -1منعة ةة نصلنى حعمع :نا مننمةنل منيةبلل نة ةبلل ةمنوالعل ةمنيةة .
 -1منعة ةة ةنلع مننةمم  :نا مننمةنل منيةبلل نة منلل منتةمولل.
 -3منعة ةة غبةش منضلةي :نا ةعع منسةعما.
 -0منعة ةة ضلف منة عمةةع :نا منةعع منةعم
 -2منعة ةة نحنع شلملةي :نا منةعع منةعم
 -1منعة ةة نحنع حةت :نا منةعع منةعم

منملنيل منةعملل.
منملنيل منةعملل.

منملنيل منةعملل.

 -7منعة ةة اةل منشةمبةل :نا منةعع منةعم

منملنيل منةعملل.

 -9منعة ةة ةشلع منمللةة :نا منةعع منةعم

منملنيل منةعملل.

 -8منعة ةة سةلنلا وةبلل  :نا منةعع منةعم
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منملنيل منةعملل.

ةبيع أا ما لة منةممل منعة ةة نصلنى حعمع ةئلسدلً نةممدل ةمندعة ةة ةنلدع
منن مةمد د نا ددة مًة نش ددل ب ددعأ
منمبل

ةوالول نمةعم

أونلنش ددل ،ةة ددلا أن ددل منةمم ددل والو ددل نمة ددعم

عد د مإلم ددلف

ع مإلم لف منحلةمم ةنمةع ةمحع ع م ق صلع منتةمو .

ةنل أا أنلنشل من الةلة من لنلل منن يةال بشذ مننيلم :
 -1اةلة مننةةت منيةب نبحةر من يةل منيلن .
 -1اةلة منةعع منةعم .
 -3اةلة منةعع منن ةب .
 -0اةلة منةعع منسةعمم .
 -2اةلة نمنا منة ل منيةبلل ع منالهة .
 -1اةلة منةعع منينلم .
 -7اةلة ةعع منبحةلا.
 -9اةلة منةعع منةةل .
 -8اةلة مإلنل مة منيةبلل منن حع .
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منهج العمل في اللجنة:
د م نددل ع د منةممددل وةددى مو نددلع مننصددلةحل
منةلنلددلئلةا ةمننصددلةحل
ةنددل مددلر

منةلنللئلددل من د لاةهددل

مننلتللئلددل من د لاةهددل مننلتلددلئلةا ةمننصددلةحل

منلبلددل

عد د مننيم د منلبد د مننةحددع منلبيددل منولنو ددل  ،إ إذم ةددلا نةنص ددلةا

ننشة الل ع منلت منبللةي.
ةند ددل د د م ند ددل وةد ددى ما لد ددلة نصد ددلةا وةن د د وةب د د ةمحد ددع نةنصد ددلةا
مندةمةع عد مننيدلم منيةبلدل منتةمولدل أة عد

منممب منةمحدع ندا بدلا مننصدلةحل

مننيم منلب أة ع من الةلة منناعنل إنى مننت نة.
ما أنجزته اللجنة:
ةعةسد د

منةمم ددل منل ددا مننالحة ددل

من د د ةةع

عد د من ا ددلةلة ةمن د د

مننالب منيةبد نةنصدلةا أة يةلدف هدذم مننصدلةا بلنة دل
هددذ مننالحةددل

ملةند د

مندوالر ،ةبيدع نملقشدل

د ةضددا إشددلة ال وةددى مننالحةددل مننابةنددل ع د مس د من اددلةلة

مننةمعال.
ةناددع شددنة

مننالحةددل

بصددةة ةمسدديل مننمةددع منة نددا مإلم ددلف منمبددل

ةمننمةددعلا منة ةمنوددلم نددا مإلم ددلف منحل دةمم  .أنددل مننالحةددل
مناة عة ةا ةلعلل.
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وةددى مننمةددعم

ةقدع أةضدا نمدعةت مننمةندل منيةبلدل نة منلدل منتةمولدل مندعة ةة ةنلدع منن مةمد
أا هم ددلك نمة ددعلا آاد دةلا د د لبيشن ددل ة ةتليشن ددل وة ددى منقل ددلة منيةبل ددل .ةن ددل أا
هم ددلك س ددبيل نمة ددعم
ةمننمةنددل

قل ددع منلب ددا س ددل

منيةبلددل ةمنشلئددل

ذم

علشل .ةأضلف بدلا مننمةندل وندع

ةتليش ددل وة ددى من ددعة منيةبل ددل ةمننا ص ددلا

منيالقددل إلبددعمر من دةأي ع د مننصددلةحل

من دةمةع

إندى شدةل نممدل بلسد لجندة المراجعدة بةئلسدل

مننددعلة منيددل نةنمةنددل منددعة ةة حسددا عشددل منيددل ةوضددةلل ةد نددا أوضددلر نممددل
منابددة منةئلسددلل ةوددعع نددا ةبددلة مننا صددلا عد أنددةة من يةلددت ع د منددةلا منيةب د
ةمننمةن ددل منيةبل ددل نة ةبل ددل ةمنوالع ددل ةمنية ددة  ،ةن ددل أا مننمةن ددل منتةمول ددل ق ددع مق مد د
عل د منلددا مننددعما من د

اددلةت  14،444وش دةلا

نص دةعلً نةنيةةنددل

أعاة د

أنن دلً ،ةلس د نلع نددا هددذم مننصددةف بةضددا مننالحةددل

من دةمةع وةددى ة د نصددلةا،

ةلنمد ددا من ة د دةمة ع د د حد ددل ةةةع  ،ةس ةضد ددا منلد ددا هد ددذ مننيةةند ددل
مننةممي ددل .ةمو ن ددع

مش ددل

أند ددل نممد ددل

عةمس ددلل سةممةةلتل ددل ن اصص ددل نةمة ددة عد د منمص ددةل

مننةمسلل ةمإلمةةلتلل.
عةقا ما للةة وة ةئلسلً نشذم مننت نة ،ةنس
أة سةة

بالةة  ،ع ا بلا مادل أة اصدلة

هنة نا اال منملل منصلعقل منناةصل ،ع ا أنةمل ةبلة بدلا ةنسدةم نمدل

وذ مًة.
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ألشل مناة منيةنلر ،ع ا منةممت لاض وة بلا أشلع بنل بذن نا مشةع
الة نبلةةل ح سبةمشل ومع منة سدبحلم ة يدلنى اعندل نة دل منادةآا ،ةاعندل نن مدل
منيةبلددل ةه د

نةن د ع د عمددة مشض د شل منالعنددل إا شددلر منة د  .عاددع ةمصددة منين د
ةةة مننوددلبة ،

منحولددر للةددل ألددل مننددت نة لحددعةة منحنددل

نددلة نلةادلً بددلا

شلةامل ةشبلبمل نا منيةنلر .عمتمة منة الة منمتمر.
سةما نت نةة هذم ،نت نة من يةلت منالن  ،هة مس نةمة نمشةع الة بدذنشل
وةنلتمل اال ةبا قةا نا منتنلا .ةن سنحةم ن أا أسم  ،ةقع ةمةب

منلا هذ

منند ددت ن مة أا أقد ددة  :إا ند ددت نةة هد ددذم ل نلد ددت بةد ددلهة لا موم د ددلا :أة هند ددل ،هد ددذ
منبح ددةر منالن ددل من د د

ة ددةا م ددترمً نةند دالً نون ددل منن ددت نة ،ةمنة ددلهة منولمل ددل هد د

إعسل مننمل أنل مننمةنل

منيةبلل مناة ع ةللع شل ن يةلت مننصلةحل

ع

نمل شل منن اصصل ،ع منتةمول ةمإلحصلر ةمنسةك منحعلعلل ...هذم عضدالً ودا
مننيلم منس ل من

مة إوعمعهل اال منسمةم

منةبا مننلضلل.

ةهل هة نت نةة مني لدع ةقدع دةف هدذم منمشدع منيةند منضدا  ،مندذي ل مدلةت
منانسلا أنف نصلةا بنملقشل نالحةل

منةعدةع ةم ندل وةدى ندل ما ةدف وةلد ،

نليددةت وددا أنة د ع د أا مددع هددذ مننيددلم لةلاشددل إنددى م س د ينل  ،عل س د ينل
ةحددع هددة منددذي لند هددذ منمشددةع منيةنلددل حاشددل ،ةم سد ينل ةحددع هددة منددذي لددةعة
نة ل منيةبلل أسبلت منةهل ةحلل شل.
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ةمس ددنحةم ند د أا أةم د د بلسد د ن ددت نةة  ،ندددت نة من يةل ددت منا ددلن
منالنل نمنلدا وةنلئمدل ةنتسسدل مل منيةنلدل نةنبدلعة ن دعةل

منم ددعمر

منيةدة بلنة دل منيةبلدل،

ةأا لميةةم نا منة ل منيةبلل ن ل بحةوش منيةنلل.
ةأالد د مًة أةمد د منش ددةة النصد دلً إن ددى منسد د لذ من ددعة ةة منن ددعلة مني ددل نةنمةن ددل
منيةبلددل سةمنددى مناددة ع د نة ددت مسددل من يةلددت بلنةبددلل وةددى نددل بددذنةم نددا مشددع
إلممل نت نةمل ،ةأقع من شمئل نشنةول بل ح مة ةمن اعلة إنى منلا مناة منيةندلر
من ددذلا ش ددلةةةم عد د ه ددذم منند دت نة ،ن مم ددل مت مننشن ددل من د د ة ددلا نشد د مننضد د عد د
ةضدديشل بشددذ منشلئددل من د مةمددة أا ةددةا أسلس دلً نبمددلر ضددا  ،مددل ةن ةلن د ع د
مننس اب إا شلر منة .
ةأال مًة عبلس نمنا منة ل منيةبلل منةعم  ،بمنلا أوضلئ  ،ةبلسن أ نمدى
نةد د عةم منص ددحل ةمنيلعل ددل ةس ددالنل مني ددةع إن ددى أةل ددلمة منحبلب ددل ةمنس ددال وة ددلة
ةةحنل منة ةبةةل .
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برنامج
المؤتمر الخامس للتعريب
 22-7محرم 2222هـ
 92-92أيلول 2282م
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منسب

 11ألةة

صبلحلً – منسلول 11

مالنل مننةك مننية لن ا مننت نة
مس ةمحل

منسلول -11

مم الت ةئل

مننت نة ،ةملئب منةئل  ،ةمنناةة

 إقةمة نشةة معة منونل .-

شةل نممل منصللغل.
شةل منةملا من لنلل:

 .1نممل نشةة نيم من ةبلل.

 .1نممل نشةة نيم مننلتللر منيلنل ةمننلتللر منمةةلل.
 .3نممل نشةة نيم منةسلملل .

 .0نممل نشةة نيم منةلنللر منيلنل.

 .2نممل نشةة نيم مننيلت منةللضلل مناس منة .
 .1نممل نشةة نيم وة م م نل .

 .7نمم د د د ددل نش د د د ددةة مننيمد د د د د منيةبد د د د د نةنص د د د ددلةحل
ةمنعلنةغةمعلل.

 .9نممل نشةة منالنة

منيةب ننصلةحل

مإلحص د د د ددلئلل

منسةك منحعلعلل.

 .8نممل نشةة مننيم منيةب نننلة منيةة منتةمولل ةنصلةحل شل.
منسلول 17-13

من عمر ع مننمع .

منسلول 18،34-17

مةسل منين منةنى:
 مم نل منةملا منن اصصل. -مم الت ةئل

ةملئت ةئل

ةناةة نة نممل.

 إقةمة الل منين .منسلول 14

حنةل وشلر ةةلنلل بعوة نا ةئل
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نمنا منة ل منيةبلل منةعم .

منحع  11ألةة
منسلول 13-8

مةسل منين منولملل
مم نل منةملا منن اصصل

منسلول 17-13

مس ةمحل غعمر ع مننمع

منسلول 18،34-17

مةسل منين منولنول
مم نل منةملا منن اصصل

منسلول 14

حنةل وشلر ةةلنلل بعوة نا نيلن ةتلة من ةبلل ةمن يةل

م وملا  13ألةة
منسلول 13-8

مةسل منين منةمبيل
مم نل منةملا منن اصصل

منسلول 17-13

مس ةمحل غعمر ع مننمع

منسلول 18،34-17

مةسل منين منالنسل
مم نل منةملا منن اصصل.

منسلول 14

حنةل وشلر ةةلنلل بعوة نا نيلن ةتلة من يةل منيلن
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منوالولر  10ألةة
منسلول 9،34-9

سةل الةلة منةملا منن اصصل إنى ةئلسل مننت نة

منسلول 13 -9،34

مةسل منين منسلعسل.

منسلول 14-9،34

بحوث المؤتمر:

منبحر منة " :قضللل من يةلت :مننشةال

ةمنحةة "

لاعن منس لذ منعة ةة منل مننالئةل.
منسلول 11،34-14

نملقشل

منبحر منولم ":محة يةلت منيةة منلبلل"

لاعن منس لذ منعة ةة حسم سبا
نملقشل
منسلول 13 -11،34

منبحر منولنر" :محة مةل نةةنةت منيةنلل"

لاعن منس لذ منعة ةة أحنع سيلعما
نملقشل

منسلول 13

حنةل غعمر ةةلنلل بعوة نا نيلن ةئل

منسلول 19-11،34

مةسل منين منسلبيل

منسلول 14-19

مةسل منين منولنمل:

منملنيل منةعملل

مم نل منشلئل منيلنل نةنت نة
وةن الةلة منةملا منن اصصل ة ةصلل شل.
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منةبيلر  12ألةة
منسلول 14 -9

مةسل منين من لسيل:
وةن الةلة منةملا منن اصصل ة ةصلل شل.

منسلول 11 -14

منمةسل منا لنلل
 -إقةمة ةصلل

مننت نة

 ما ل مننت نةمنانل

 11ألةة
ةحةل إنى منغةمة منشنلنلل نتللة أضدةحل منصدحلبل ،ةةتلدل منالدةل
مننلنلل وةى مشة منةعا.
حنةل غعمر ةةلنلل بعوة نا ولةعل ةئل
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ملنيل منلةنةك.

سالتي ماجستير ي المجمع
مناقشة ر َ
 -1ع منسلول منيلشة نا صبل لة منةبيلر  1892 9 7مةقشد

قلو ددل منم ددعةم

عد

ةمننحلضد د مة عد د نمن ددا منة ددل منيةبل ددل منةعمد د ةس ددلنل نلمسد د لة

نةللنت منسلع للسلا ةعلد  ،نةضدةوشل" :مملدت منةلالمد ةةمئلدلً ،ب شدةمف مندعة ةة

سنلة قللن  ،ةوضةلل منس لذ منعة ةة وبعمنةةل اةلنل ،ةمنعة ةة النع منةةة .
 -1ةعد
ع د د قلود ددل منمد ددعةم

منسددلول منيلشددة نددا صدبل لددة منسددب

 1892 9 31مةقشد

ةمننحلض د د مة ع د د مننمند ددا ةسد ددلنل نلمس د د لة نةللند ددت منسد ددلع

وبعمنةةل نحنع وملع ،ومةممشدل" :نيدلا بسلسدة ةمننسدة منشديةي" ب شدةمف مندعة ةة

نحنةع منسنة ،ةوضةلل منعة ةة سنلة قللن  ،ةمنعة ةة النع منةةة .
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الدكتور شكري يصل ي ذمة الله
عاددع مننمنددا تن ددلالً وتل د مًت بةع ددل مننةحددة منددعة ةة ش ددةةي علص د  ،منيض ددة

مننتمتة ع مننمنا ،ةوضة نمنا عنشد منشدال  ،ةةلمد
مةمحلل ع مناةت ،أمةل

ند عد مملدف لدة منسدب

ةعل د وةدى أودة ونةلدل

 ،1892 9 34ةماد مونلمد

منلددلهة إنددى منننةةددل منيةبلددل منسدديةعلل ،حلددر ةةةي ع د وددة مننعلمددل مننمددةة لددة
منسب

. 1892 9 14
ةقددع بيددر ةئددل

منتنل د ةئددل
من

نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعم د ببةقلددل من يتلددل من لنلددل إنددى

نمنددا عنش د  ،سةمنددى ةئددل

منملنيددل مإلسددالنلل ع د مننعلمددل مننمددةة

ةلا مننالع لين علشل قب ةعل  ،ةهذم مل منبةقلل:
بلسد نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعمد ةمسددن أبيددر إنددلة بددلحة من يددلتي بناددع

منتنلد من ددلن مننةحددة منددعة ةة شددةةي علصد منددذي عاددعمل منليدلً أغددتة نددل لةددةا

وةنلً ةنيةعدل ،ةأةدة ندل لةدةا اةادلً ةسدلة  ،ةحند منةد ةحندل ةمسديل ةأنشنمدل منليدلً
منل د منصددبة ةمني دتمر .ةأةمددة أا نضددةةم ع ماة دةم إنددى أسددة ةذةل د بددلن

يلتلمددل

ةنشلةة مل نش ع مننمليل نناع  .سةممل نة سةممل إنل ةمميةا.
ةئل
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مننمنا منعة ةة وبعمنةةل اةلنل

ةعلنل لة مبذ وا منحلل منيةنلل نةنالع من لن :
ةند ددع مننةحد ددة مند ددعة ةة شد ددةةي علص د د ع د د عنش د د ود ددل  ،1819ةلحن د د
مننتهال

منيةنلل من لنلل:

 -نلسلم

ع مآلعمت نا ملنيل عتمع منة سمل .1801

 -نلسلم

ع منحاة نا ملنيل عنش سمل .1801

 نلمس لة ع مآلعمت نا ملنيل عتمع منة سمل .1809 -عبةة نيشع منة ل

منشةقلل نا ملنيل عتمع منة سمل .1808

 عة ة مة ع مآلعمت بعةمل ملع معمً نا ملنيل عتمع سمل .1821ةقدددع حص د د وةد ددى ودددع عةمد ددل

ةنملصدددت يةلنل ددل ع د د ملني ددل عنش د د ،

ةمنملنيل منةبململل ،ةمنملنيل مإلسالنلل ع مننعلمل مننمةة .
ةه ددة وض ددة عد د نمن ددا منة ددل منيةبل ددل عد د عنشد د ةأن ددلا س ددة نم ددذ و ددل
.1824
 ةوضد ددة ع د د نمند ددا منة د ددل منيةبلد ددل منةعم د د  ،ةمننمند ددا مننةة د د نبحد ددةرمنحضدلة مإلسدالنلل عد وندلا ،ةمننمنددا منيةند مني مةقد عد ب دعمع ،ةبلد
منحةنل ع

ةم .

ةت إم لم منيةن بلا من حال ةمن لنلف ةة لبل مننال
أه منة ت من

ةمنبحةر ،ةندا

حااشل نل لة :

 -1اةلع مناصة ةمةلع منيصة "أةبيل أمتمر" قس شيةمر منشل .
 -1علةما منملب ل صميل مبا منسةل .
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 -3أبة مني لهلل أابلة ةأشيلة .
 -0ةشلةك ع

حال ة لت لةل عنش

 -2ةمند دةمع نةص ددنعي "منم ددتر منا ددلن

با وسلةة.
وش ددة" لب ددعأ بح ددةف منو ددلر إن ددى منح ددلر.

إضلعل إنى منة ت مننتننل ةأهنشل:
 نملهج منعةمسل منعبلل "وةن ةماع ةمق مة " ةسلنل نلمس لة. حةة ددل منند د ا منيةبد د عد د منا ددةا منة  ،بح ددر نشل ددعي نمش ددل مننم ني ددلمإلسالنلل .
 -مننم نيل

مإلسالنلل ع مناةا منة  ،مشل شل ،ناةنل شدل ،لةةهدل منة دةي

ةمنعب .
-

لددةة من ددت عد منملهةلددل ةمإلسددال  ،نددا منددة مناددل

إنددى ونددة بددا أبد

ةبليل .
 منصحلعل منعبلل نمشج معلع نةعةمسل منعبلل . موة شةق . منشلوة مناةةي حلل ةشية . نا ةمر منعة ةة ل حسلا.عد نمدال مندةلا منيةبد  ،منوالعدل،
ةن نمنةول نا منبحةر ةمننادل
منةسلنل ،منة لت ،مننيةعل ،نمةل نمنا منة ل منيةبلل بعنش .
منسب

ةع ةحن منة ع مملف ع  ،1892 9 3ةععا ع مننعلمل مننمةة لة
.1892 9 14
وةل ةحنل منة ةةضةمم .
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المجمع ينعى
زميالً عزي ازً

ميددى نمنددا منة ددل منيةبلددل منةعمد مننالددع من مةحد منسد لذ ولسددى منمددلوةةي ،
منيضددة منيلن د ع د مننمنددا ،ةمنيضددة منن مةس د ع د مننمنددا منيةن د مني مةق د  ،ةع د
مننمنا منيةن منشمعي.
ةقع بير ةئل

مننمنا إنى تنالئ ةتسلر أوضدلر مننمدلنا منيةنلدل منة ةلدل

ع عنش ةمنالهة ةب عمع ،ةمنشمع ،بةسلنل منمي من لنلل:
ع م د نلي ددت وةد د أا أمي ددى إن ددلة منتنلد د منسد د لذ ولس ددى منم ددلوةةي ،منيض ددة
منيلن د د د ع د د د نمند د ددا منة د د ددل منيةبلد د ددل منةعم د د د مند د ددذي ةمع د د د مننملد د ددل لد د ددة منمنيد د ددل
 1892 14 0أوددة مةبددل قةبلددل أومددلر نشددلةة ع د مددعة نمةددل مننةددة ع د منشةةلددل
ةم .
ناع اسة مننمنا بةعل منتنل منةمح وضةمً ولنالً مشلللً ،ةأعلبلً ةبل مًة.
"إمل نة سةممل إنل ةمميةا"
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ةما مونلا مننالع إنى ونلا ،ةععا ع نعلمل ونلا لة منوالولر منولنا نا
ششة شةلا منة . 1892
ةقددع ةاددى مننمنددا ةسددلئ

يتلددل نددا منددتنالر ةتسددلر مننمددلنا منشددالال ،ةنددا

بين أصعقلر مننالع ،يةت وا نشلةة ش ةأسنش نناع منتنل منةمح .
ةع نل لة مبذ وا حلل ةنتننل :
ةاد ددى مننالد ددع يةلن د د م ب د دعمئ ع د د نعةسد ددل مناةلد ددل ،ةمنود ددلمةي ع د د مننعةسد ددل
م ةةلةةلل ع مناع  .حدلت وةدى مندعة ة مة منناةلدل عد مآلعمت ندا ملنيدل بدلنلةنة
إلللنلددل ،سددمل  ، 1871ةنددا منةلعلنلددل منيلننلددل نةنمددةا ةمنوالعلددل -ددللب

منصددلا

منةلملددل سددمل  ، 1891ةنددل حددلت وةددى بيددن منةسددنل من اعلةلددل ،ةشددلةك عد ودعع
نا مننت ن مة ةمنمعةم
وند مننالددع عد

ةمننشةململ
ددعةل

منيةبلل ةم س شةمقلل ةمنعةنلل.

منة دل منيةبلددل ةآعمبشددل عد نددعمة أهةلدل عد عةسددللا

ةمنةعا نددع انسددل وشددة ولن دلً ،ةنددل ون د سددةة ل مًة ةنن ش دلً إلعمة نددعمة م حددلع
منةددلوةنلة عد منةعا  ، 1821-1808ةنةةندلً عد ةتمة من ةبلددل ةمن يةددل -20
 ، 1872ةأنلملً ننمنا منة ل منيةبلل منةعم

. 1892-1871

ةددلا مننالددع غتلددة مإلم ددلف منعب د  ،مددة إم لم د بددلا مناصددل مناصددلة ةمنةةملددل
ةمنشية ةمنماع منعب  ،ةمن ةمم ةمنسلة ةمن ةمنل نا منة ل
بين م لم منعب إنى وعع نا منة ل

منممبلل .ةنا نتننل .

 .1إلةلل أبة نلض ةسة منشية منيةب منحعلر.
 .1بلة
 .3إنلل

وةبلل ع عةسللا.
عةحل

من ةبلل سةمنلشل ،ةقع يةم

شلوة منيةةبل ع مننشمة.
-222-

 .0أعت مننشمة.
 .2مةة إمنلنلل ع منعت مننشمةي.
 .1منةممل منةعملل نة ةمنل ةمن يةلت ةمنمشة.
– أبحلر ةنحلض مة .

 .7نشمةلل

ع مآلعمت منممبلل.

 .9عةمسل

 .8منحةةل منشيةلل ع منضنل من ةبلل.
 .14محة ماع أعب نيلصة.
 .11عةمسل

ع منعت مإللللن .

 .11نا منة ت ةمنمل
 .13عةمسل

ةمنحلل ع منماع منعب .

ع منعت منيةب منحعلر.

 .10لةل منشةك – نمنةول قصصلل.
 .12نلة لحة نيعم
 .11بل

ةةملل .

ةةمر منحعةع ةةملل قصلة .

 .17م مة معلع ةةملل .
 .19مننشع ةةملل إلللنلل ن ةمنل .
 .18نلةل ع مناللة ةةملل .
 .14منةمل ةمنةعن ةةملل إلللنلل ن ةمنل .
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 .11علةما شية "أملشلعي".
 .11علةما شية "أا مإلمسلا".
 .13علةما شية "أملشلع أاة ".
 .10علةما شية "هنسل

منشال ".

 .12منمعلع ع منعت مننيلصة.
 .11نا مناصل منيلنن نمعةسا.
 .17ألنل ةوملئت أقلصلل إلللنلل ن ةمنل .
 .19ولئع إنى مننلعما نمنةول قصصلل .
 .18عةم نل مة ةةملل إلللنلل ن ةمنل .
 .34أعبلر نا منشة ةمن ةت عةمسل

نالةمل .

 .31أقلصلل أةعملل.
 .31منشةلل منسةع مو ةمعل

.

 .33ع ةبة منمعن .
 .30نمنةودددل قصدددل نأللند ددل نمشد ددل :ممندددل منةلدددلن منسد دديلع  ،ةمنيصد ددنةة
مناضة ،ةان

حبل

ع غالف ،ةبلئيل منةبةل .

ةندا نتننل د ألضدلً والودل ة ددت بلنة ددل مإللللنلدل ،ةة لبددلا بلنة ددل مإلممةلتلددل،
ت ع وعع نا منصحف ع منقللة منيةبلل ،ةمنممبلل.
ة سة س س
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ةة ددلا مننال ددع ق ددع أص ددعة نمة ددل مناةد د منمعل ددع منش ددشةلل منةعمل ددل عد د ون ددلا
 1823-1821حلر صعة نمشل مومل وشة وععمً.
ناع اسة مننمنا بةعل مننةحة أعلبلً ةبل مًة غتلة مإلم لف ،ةولة منيللر.
" سةممل نة سةممل إنل ةمميةا".
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ديوان رئاسَة المجمع العلمي العراقي
ملرمل نا مننمنا منيةن منشال نل لة :
أولع مم الت علةما ةئلسل مننمنا منيةن منيةمق ع حتلةما مننلض علصبا

منعلةما نةسمةم

منوالر منالعنل ةلآل :

منعة ةة صلنا أحنع منية
منعة ةة نحنةع منمةلة

ةئلسلً .
.

ةمنعة ةة منل مننالئةل ملئبلا نةةئل

منعة ةة سيعةا حنلعي ةمنعة ةة وبعمنيتلت منبسل وضةلا .
ةنمنا منة ل منيةبلدل منةعمد لادع أاةدل من شدلم ةمن بةلةدل

نشدالا مننمندا

منيةن منيةمق بلم ادلت علدةما ةئلسد  ،ةل نمدى ند عد هدذم منيشدع منمعلدع ةد
ةمتعهلة.
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ادع

