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ــــــــة اللغَّـــــةا  زدواجي َـّ
 للدكتور محمد راجي الزغول

 جامعة اليرموك

تعتبررم كلررازد اجيةاالررد الزرررد العمبلررد كررت الررو الكلررااع الزرةلررد ا اتك  لررد 
التي تةااه الةطت العمبي. ةلطبلعد لراا الكةورةا الاس سرد كرت التر التلت  التمبةلد

في  كستفلو    ت لد كةوة لد ا فلد، اة باث   ته لو لزَق  إالقةكلد السل سلد ةاليلتلد ف
وةء اليماس ع الزرةلد الكع صمة، خ صد التطةملد ةالكق مترد كتار . فري لراا البار  

امبعرد  سأتت ةل قولد ا جيةاالد ب لتعملف، ةامبطا  ب لةوع الزرةي العمبي، ل ما   
 ؛ ثررو فارررمة اتكرر ط لزعمبلررد َتَارريا   تاررر  الرمبلررةت، ةترربعاو العررم  فررري الارريل   تارر

ثا  كماال ت ملخلد ل كد لتطةمل . ةكت ثو سأت قش لاا  الع كلد، كبّلت   إلى  الي ةة
الةورررع فررري ورررةء اليماسررر ع الزرةلرررد الايلثرررد، حخزرررل بتتررر    ةاقتمااررر ع  كرررل ات 

حت ااةم الكلرازد تاكرت فري ا لتكر و الراي  تاةت كةوع الكت قلد ةالتتفلا. ةتظما  
أةمي فررري اثلرررم كرررت الكةاقرررع استلرررا ياع ككررر  ق لررره بعررر  ابررريال الرمبلرررةت باررر ، فسررر

 كفاملاو في الاةات  الكختزفد لاال القولد.

. ُلعَتقَرررري ات دDiglossiaدتازلرررجي طاح اإلإت ازكرررد داجيةاالررردد تماكرررد لاصررر
اةل كررت تاررري   ررت لرررال الظرر لمة لرررة الزرررةي احلكررر تي ارر مل امكبررر خم فرري ات بررره 

إلررى  ا تطررماقإ، 1191 رر و  (1)لحديثككة المةبو ككةمشككة ة ال  ككة اليوةاةيككة االكلرراةم 
الزرتررلت اللةت تلررد إلررى  طبلعررد لررال الظرر لمة ةاصررةلا  ةتطةملرر ، ةالرر م بلررال خرر ل

كت التطرةماع الكترأخمة لربع  الري ةاع فري  تت    تفسم اثلما  إلى  ةالعمبلد، ةخزل
زارر ق ب لعرر لو ا اقتررمح  زررى اللةترر تللت تررمج داجيةاالررتاو اللررمقلدد ةالإالعرر لو العمبرري، 

ترمج فصرلل لسر تاو ةتبّتري إلرى  الرمبي، بتبتي الع كلد لرد قةكلد. االج ي   العرم 
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لرد قةكلد. لات الماي الع و الكقبةل في اي   –الكصملد  كفوا   –ايى الزاا ع إ
و ك مسررررله اةل كررررت تاررررع لرررراا لررررال الظرررر لمة الزرةلررررد لررررة ات العرررر لو الفمتسرررري ةلررررل

فرره فرري كق لررد تخررل ا جيةاالررد فرري La Diglossie)ب لفمتسررلد  ا صررطاح ( ة ما
دلري التتر فب برلت لررد ايبلرد كاتةبرد ةلررد   كلرد لر  عد  بقةله: 1199العمبلد   و 

 .(1)لزايل د

، ةفري كق لرد ُتَعرّي 1191 قةي كت الجك ت، ة زى ااد التايلي  ر و  ةبعي ثاثد
االررد لررو لماررع ية فرري ا ج  حترره قزكرر  تارري ب اثرر    –كررت الررام كرر  اترر   ررت الكةوررةا 

ا إتازلجلررد، اإلإلررى  كملارري لرر ملج فلماسررةت لرراا ا صررطاحقَررياو الزرررةي اح -إللارر 
لك تلررد بارر  امبررع ارر  ع لرةلررد تتكلررج باررال الظرر لمة، ةلرري: العمبلررد ةاللةت تلررد ةاح

السةلسررملد، ةالزرررد الكااتررد فرري لرر لتي. اكرر  قَررياو فلماسررةت تعملفرره الكعررمةف لاررال 
 الظ لمة:

 رت الزاار ع احس سرلد )التري مبكر   ، لةاي فلا  فوا  د لرةلد ث بتد تسبل   د ا ل
كختزفد ب ختاف احق للو( تكط  خم في الزرد كختزف،  ك ط   اة ات كاييا   توو تكط   

كرررت الت الرررد القةا يلرررد( فرررةقي   ررر لي التصرررتلف )ةفررري ا لررر  احالررر ت ااثرررم تعقلررريا  
احي  الكاترررة  لعصرررةم خزرررع، اة  الكا ترررد، ةلرررة  لرررد لاكلرررد ابلرررمة ةكاتمكرررد كرررت

لاك  ررد سرر لفد. ةلررتعزو الترر ب لرراا الررتكط بطررمق التعزررلو المسرركلد، ةلسررتعكل لكعظررو 
كرررت  احاررما  الات بلررد ةالكا يثررر ع المسرركلد، لاتررره   لسررتعكل كررت قبرررل اي قطرر ا

 .(9)دالاك  د الكازلد لزكخ طبد اة الكا يثد الع يلدقط   ع 

تفرررررررعد ةلرررررررة الفصررررررراى، ةقررررررر مت اسرررررررتعك له ي رررررر  فلماسرررررررةت لررررررراا الرررررررتكط دالكم 
دبرر لكتخف د ةلررة الررتكط العرر كي، ةا طررى تكةاارره الترر لي  سررتعك  ع اررل كتاكرر  

 (4)لتةولل الفمةق الكااةمة:
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 مةخفض عال الحالة

  × الة ظ في الكساي )اة الاتلسد( -1

 ×  التعزلك ع لزخيو ةالعك ل ةالاتبد -1

  × المس  ل اللخصلد -9
  × كازب احكد، الايل  السل سي الخطبد في -4
  × كا وماع الا كعد -9
 ×  الايل  كع احصيق ء ةالجكاء ةافماي الع  زد -6
  × اا د احخب مإ -7
 ×  اا دالتكثلزل ع ا اتك  لد في اإل -8
  × افتت الد الصاف، اخب م الصاف ةالعت ةلت -1

 ×  التعزلق  زى الا ملا تلم -19
  × اللعم -11
 ×  احي  اللعبي -11

ةلكوي فلماسةت في الكق لد تفسا  للتتبأ بك  ستاةت  زلره الا لرد الزرةلرد فري 
. ةالاجء 1199الزر ع احمبع الكااةمة بعي القمتلت الق يكلت، ة زى ةاه تقيلمل   و 

بعرر  ا تا لرر ع ةالرري ةاع  الخرر ل ب لعمبلررد ارريلم ب لرراام لترر ، ةلفسررم لترر  الورر   
بي. لتةقع فلماسةت ات لاةت لت ج تقيو بطيء تاة تطرةم كاكة رد في الع لو العم 

ارريى الع كلرر ع كررع كررجل  كررت كفررمياع إكررت احتكرر ط الزرةلررد لمتاررج اررل كتارر   زررى 
الفصررراى. ةلتررر ج بتررر ء   زرررى تةقعررره ثاثرررُد اتكررر ط م لسرررلد: اةلاررر  العمبلرررد الكرمبلرررد، 

ج  زى   كلد الق لمة؛ ةتمتاج  زى   كلد المب ط اة تةتب؛ ةث تلا  الكصملد، ةتمتا
 ةالث لثررد كرر  اسررك ل الكلررمقلد، ةتمتاررج  زررى   كلررد برررياي. ةلوررلف فلماسررةت كاكررا  
تةقع ترره اترره بترر ء  زررى تطررةماع سل سررلد ةاقتصرر يلد الررم كتةقعررد، فزمبكرر  تلررأ تكررط 
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 زررى   كلررد يكلررق، ة خررم سررةياتي لمتاررج  زررى  ايلرري لزعمبلررد فرري سررةمل ، كمتاررجا  
 (9)مطةو، اة اتك ط اخمى  زى اي قةله.  كلد او يمك ت اة الخ

ةي   فلماسةت في خت و كق لتره الكختصرلت ليماسرد لرال الظر لمة بلرال اةسرع. 
الزرررةي  (6)ةقرري تررو الررج ب لفعررل، ةخ صررد بررلت  زكرر ء ااتكرر ا الزرررد. لقررةل يل لرر لكج

إت ا جيةاالررررد كثرررر ل ككترررر ج  : زررررى كق لررررد فلماسررررةت ا اتكرررر  ي احكلمارررري تعزلقرررر   
)ةلقصي لت  الفصاى ةالع كلرد، ةصرعةبد فارو  ، كلت الم كتب يلي الفاولتع لش تظ

ةتمابط ال كرت لرال احتظكرد بكفر للو ةقرلو كختزفرد، ةاكثر ل  ،الفصاى  زى العةاو(
الاك  د الكازلد لزتاالو لتات  اي تاملف اة تلةله قري لتلرأ إلى  لومةمة الماةا

 Gumperzارل كرت اكبلرمج  با لد ا تص ل. ةاالج تعّم  لاال الظ لمة ب ليمب
؛ فقررري اوررر ف اكبرررمج فررري ا ك لررره الاثلرررمة ااع العاقرررد باررررال Fishmanةفلرررك ت 
فرررري الكاتكعرررر ع الكتعرررريية الزررررر ع، الترررري  ات ا جيةاالررررد للسررررع اصررررما   (7)الظرررر لمة

  كلرد ةفصرراى،  بعرية لررر ع، ة  فري الكاتكعر ع التري تررتازو اتك طر    تعترمف مسركل   
سرررتخيو لااررر ع كتفصرررزد، اة اسررر لل  كختزفرررد، اة اي ةلارررت فررري الكاتكعررر ع التررري ت

اتكرر ط اخرررمى تخررريو ةظررر  ف كختزفرررد. اررالج باررر  التكررر ا  ا اتك  لرررد التررري تاررريي 
فقي لخال ك  قّيكه ليماسد لال الظ لمة بأتره  (8)استعك ل تكط يةت  خم. اك  فلك ت

ةارر ةل تترر ةل اسررتكماملد ا جيةاالررد ةتعطلزارر   زررى الكسررتةى القررةكي ةا اتكرر  ي. 
مبرررررط ا جيةاالرررررد بررررربع  ا  تبررررر ماع التفسرررررلد ةكررررر  لخرررررتل كتاررررر  بثت  لرررررد الزررررررد 

bilingualism  بلرررررررال م لسررررررري، ةيمب تكررررررر ا  كرررررررت الاك  ررررررر ع التررررررري تتكلرررررررج
ب  جيةاالرررررررد ةالثت  لرررررررد، ةب  جيةاالرررررررد يةت الثت  لرررررررد، ةب لثت  لرررررررد يةت ا جيةاالرررررررد، 

لد. ةقبل ستةاع قزلزد، تتر ةل الرت ةالاك   ع التي   تع تي كت ا جيةاالد اة الثت  
ا اتتقي تعملف فلماسةت لار ، إتعملف ا جيةاالد بلال كختزف،  A. Kaye (1)اي
ا ستقمام إلى  ةوع ا جيةاالد اةوع   لكللإلى  ةصفه بأته داتطب  يد. ةتظمة 

ةالثبررر ع اكررر  فاكررره فلماسرررةت؛ ارررالج فارررو الفرررمق برررلت التكطرررلت احس سرررللت لزعمبلرررد 
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ةا ك   ، ةلة الع كلد،"defined"لع كلد بأته الفمق بلت تكط كعمف الفصاى ةا
 ةلة الفصاى. ف لع كلد في ماله تكط كعمف، حت الطفرل "ill defined"التعملف 

تار  تظر و ار ك  التعملرف حتار    تاتسر  لررد لتعزكا  لرد اةلرى، اكر  الفصراى فإ
 يل اتررره لةاررةي تف  رررل اةلررى، بررل لتعزكاررر  الطفررل فلكرر  بعررري فرري الكيمسرررد. ةفرري ا تقرر

إلررررى  كسررررتكم بررررلت التظرررر كلت،   لكاررررت ات تسررررتتت  بررررأت الةوررررع ا جيةاارررري لكلررررل
 الثب ع، بل  زى العاب لة كترلم.

لقرري ا تُبررم الةوررع ا جيةاارري فرري الررد لرررد اترره للررال  ةا ررق كختزفررد لزترر طقلت 
برررررةي لزتعزرررررلو ةلزتطرررررةم التم  بتزرررررج الزررررررد؛ اكررررر  ا تبرررررمل الاثلرررررم كرررررت البررررر اثلت    قررررر   

الرررراي تترررر ةل  (19)ةا قتصرررر يي ةالتك سررررج القررررةكي. لقررررةل الب ارررر  سررررةتلمة بررررةلل
ب لتفصرررلل الةورررع القررر  و ب للةتررر ت، الررر  اررر ت حكررري قصرررلم التتررر جا برررلت الفصررراى 

لرام بتبتري الع كلرد زع الكلازد في اللةت ت قبل بوعد اةالع كلد ازرد لزباي )لقي ا
دالا ث مفةس د بتر ء  زرى قرمام اارةكي(  ديلكةتلا د لرد مسكلد لزباي، ةتمج الفصاى

 ةصف اتعا س ع ا جيةاالد الزرةلد:في 

تارر  كررت إت تاررت ا جيةاالررد، ةبلررال كةوررة ي، اياة ب م ررد لزوررمةمة، فا  ... دة 
ةاارررد التظرررم ا قتصررر يلد ةالتك سرررج القرررةكي ةفع للرررد التعزرررلو ةا تصررر  ع ةااارررجة 

ت ةظلفررد الزرررد للسررع لاتصرر ل ا  ا تبمتررإاا  الررج،إلررى  ورر فد رراو لعرر  ق. ةب إلاإل
ةاسرر ؛ ةاقلقررد ات الزرررد تخرريو ااتل ارر ع اللررخل ةالكاتكررع الع طفلررد ةالكعمفلررد 

ت ةاررةي ا جيةاالررد فرري الاك  ررد الزرةلررد لرراة  ثرر م كارريية، بررل كعقررية إةالتفسررلد، فرر
قررررل التك سررررج تلقةتارررر  التعبلملررررد. ا جيةاالررررد مكررررج ةترررراامة لزصررررماا ا اتكرررر  ي ة 

 ا اتك  يد.

ت ا ت الا ل ارالج فالرف الطملرق لتاتر  تزرج  زى العمبلد؟ إ لل َلصُيق لاا
ا برد ف  ت المل  كت الزرر ع؟ سرأا ةل اإلالعةا ق؟ لل لزعمبلد ةوع خ ل لختز
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 ت لال احس زد بعي ات اايي الكلازد في سل قا  العمبي. لرالج سرأبيا ببار  امبعرد 
لع كلد؛ اك  التكط ت اآلخمات فقري اتك ط لزرد العمبلد، لعمف كتا  العم  الفصاى ةا

ابمجلكرررر  اتّرررر   امبلررررةت اة  ررررم  تعزكررررةا برررر لرم  ةبأكملارررر  خ صررررد. ةلررررة ةوررررعت  
احتكرر ط احمبعررد  زررى خررط كسررتقلو لةارريت  الفصرراى  زررى طمفرره احلكررت، ةالع كلررد 
 زرررى طمفررره احلسرررم، ةقررر م  ارررل كرررت التكطرررلت الايلررريلت ااررري الطرررمفلت. ةاحتكررر ط 

الفصرراى، العمبلررد الايلثررد،  مبلررد الكثقفررلت ةالع كلررد. سررأبا  احمبعررد لرري العمبلررد 
بعرررر   ماء  ةكبّلترررر    بعرررر  ا تا لرررر ع تاررررة احتكرررر ط، كت قلرررر    تزررررج احتكرررر ط كبلترررر   

 اليامسلت الرمبللت لظ لمة ا جيةاالد في الزرد العمبلد.

 Fushaاة  Classical Arabicالعمبلد الفصاى؛ ةلي كر  لسركله الرمبلرةت  -1

Arabic .ةك  سك ل فلماسةت ب لتكط الع لي اة دالكمتفعد 

او، ةلي الةسط الاي ساد احةلى لي لرد القم ت ةلرد اإلالفصاى ب ليم 
 اقد ساو ةالعاقد بلت العمبلد الفصاى ةاإلةثق فد.  ساو يلت   اتتلم به اإل

بلتد. دبزس ت  مبي ك :د، ةق ل مبل    ت  اتجلت ل قم ت    وةلد اكلكد. ق ل تع لى: دإ
ة  امة ات لاةت لاا السب  احةل في ااتف ظ العم ،  زى اختاف كآمباو 
ةالةا او  بم الت ملخ، ةماو ال ك  لباله الر جةت ةالكستعكمةت  بم الت ملخ العمبي 

بيالا  بزرد اخمى. ة  بي كت إساكي كت ااي في سبلل تاةلمل  اة تاملفا  اة اإل
ساو، التي تتعاب في  ماء الكسزكلت العمبلد ةاإلتظمة  كلقد في لال العاقد بلت 
فملقل ، ةفي  ماء فر تست ت ةمةسل  السةفلتلد ةام  إفي باي كتا  الصلت ةبةمك  ةا

ةكعتقياع العم  كتاو خ صد، اتى تيمج قلكد لال الزرد ةكيى تكسج الكسزكلت 
لعاقد ةلزفام با . ةقي ا ةل  يي كت الكفاملت الكسزكلت ات للماةا اة لبلتةا لال ا

الرمبي ب لااع، ةلزكسترمبلت في تفالملو. فعزى سبلل الكث ل لقةل الللخ  ت لد الزه 
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في  Islamic Worldاحست ا في ا كعد البتا  ، في كق لد تلمتا  كازد 
 :(11)تةولل لال العاقد

دالعمبلرررد ااع الكلرررد  ظكرررى، لاةتاررر  الزرررررد اليلتلرررد لزكسرررزكلت الرررالت لاّةتررررةت 
 زى اقلقرد ات  ةتاماما   ... ةلتو التأالي في القم ت الاملو كماما   البلمي خكب الاتب

الطررمف إلررى  سرراكيازكررد الزرره قرري اةارري بارر  ب لزسرر ت العمبرري. ةكررت طررمف العرر لو اإل
اآلخرررم، ةكاكرررر  ا ترررع لرررررد الكسررررزو، سرررةاء اا تررررع بمبملرررد او اةسرررر ةلد او بلررررتة او 

زةاع تقررر و خكسرررد اةقررر ع ب لعمبلرررد ت الصرررإف مسرررلد او تمالرررد او ا ةلرررد او كاةلرررد، فررر
  الزرره كاكرري مسررةل   إلرره إ –سرراكلد . اكرر  الازكرر ع احس سررلد فرري العقلررية اإللةكلرر   
الةللي، ةكت بلت اةلى الاكل التي لعزو الطفرل ات لتطرق  ااتتا  تاكب في إف -الزه

 با ، ةلتبري ات تاةت لي الازك ع احخلمة  زى لف ل الكلعد.

 لد الزه:ةلستطمي الللخ  ت 

ي فارررو لافاررر م الكرررقثمة بطملقرررد ؛ ةحسررراو ت قصررر   دبرريةت العمبلرررد لارررةت فارررو اإل
 ق  رررريلو الترررري لعتبمةتارررر  ااثررررم احلررررل ء قيسررررلد، ةكبرررر ي  يلررررتاو ة الرررر ة الكسررررزكلت 

ةاخاقارررو التررري لتلرررأةت  زلاررر ،  زلتررر  ات تعرررةي لزعمبلرررد فاررري احياة احصرررلزد لارررل 
 ساود.العزةو اليلتلد في اإل

تررر  تبرررع ا  تقررر ي بقيسرررلد الزررررد العمبلرررد بلرررازا  الفصرررلل. ةقررري اثرررم لررراا كرررت ل
فري ات بره  (11)ب تا ل ع العم  تاة لرتاو. لقةل اترةم لراتد ةاوا    ا  تق ي تأثلما  

اثررررم لرررراا  الكعررررمةف فرررري الرررررم   ررررت الزرررررد العمبلررررد ةالكلتارررر  فرررري الترررر ملخ ةاصررررف   
 ا  تق ي:

بكع تلره ةازك تره، ةاترى ايق تفصرلاته،  لك ت بقيسلد القم ت فلك  لتعزقدإت اإل
 – طلد الزره ات كسألد اةت العمبلد تاتةي الزرد العمبلد بازلتا . إاصباع تلكل ة 
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 قري اسرتاةاع بعكررق -باك لار  ةثمةتار  ةتبزارر  ةبتر ء  زلره فارري فرةق الزرر ع اكلعرر   
 .ساو ةالفاسفد ةالفقا ء ةالملودالتك و ةتفالم فقا ء الزرد ةكلم ي اإل  زى

ت ك    لفاكه الرمبلةت ةالكسترمبةت كرت ا رياء اكرد العرم  لري لرال العاقرد إ
سرررراو ةالعمبلررررد، ةكرررر  لارررر  كررررت اتعا سرررر ع  زررررى تفالررررم العوررررةلد الاكلكررررد بررررلت اإل

الكسزكلت، ةكتجلد لال الزرد بأتفساو. ة اةة  زى الج ازه ك  تماته لال الزررد كرت 
إلررى  ورر فدلزعررم  ةالكسررزكلت. فب إل ثرر م  زررى اسررتكمام الخررط الاورر مي الكتك سررج 

سرراكلد سرراو، فقرري ا تررع الزرررد الترري ُسررّازع بارر  الاورر مة العمبلررد اإلاةتارر  لرررد اإل
اكعترر  التفالررم فلارر ، إاا   تعطرري لررال التقطررد اررق قرريمل  إةُافظررع. ة  تسررتطلع ات 

لرررة اررر ت الاررر ل الرررم الرررج. ي تررري لتررر  اقتطرررف ةةورررعت  الفمورررل ع الكختزفرررد فلكررر  
 ل  في تبل ت تةولل لاا احكم؛ لقةل ا لل :ق له الكستلمق ا لبع  ك  

...  ت الفصاى لي كفت ح تزج الاتةج الوخكد كرت الك وريإدفةق الج ازه ف
ثب تا  لو تةاجل الد لررد. ةفري لراا اللرةو لسرتطلع اي  مبري فري الكمازرد الث تةلرد كرت 

)ةلارةت فري إلرى  لعبرم زرى برال قزلرل كرت الااري، ات  ةقر يما   ت ا ت كاتك   إتعزلكه، 
 .(19)كتت ةله( السال الا كل لالف ةثاثك لد   و الك ولدد

سررررب تي  كررررل الررررج؟ لررررل لسررررتطلع تازلررررجي اة الفمتسرررري اة اإللررررل لسررررتطلع اإل
التمارري اة الطزلرر تي  كررل الررج؟ لررل لسررتطلع اي لرر   كررت تزررج الاتسررل ع ات لقررما 

سك لد   و؟ تتكتى احكو خك؟ ةاتى   ات  لفتمة ك  قبل الف   و كثا  كتما  اكته ا
تازلرجي،  زرى ت اإلإبت قل  ق يملت  زى يماسرد تماثار  لارال الفترمة الجكتلرد. ات لاةت ا

سررربلل الكثررر ل،   لسرررتطلع ات لقرررما اي لررريء كرررت تماثررره بلرررازه احصرررزي ككررر  لجلررري 
إيماج تت  لت تستطلع إت ملخه  زى خكسك لد   و؛ ةاتى الج كت الصعةبد بكا ت. 

تسرررر تي د  زررررى الكسررررتةى اإلايماترررر  قلكررررد ا سررررتكماملد الاورررر ملإاا   الكلررررد الررررج إ
 ةبلال ل كل.
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د لرررت  اقرررد العمبلررد ب لقةكلررد العمبسرراو فررإلررال العاقرررد كررع اإلإلررى  ورر فدب إل
ةالةارية العمبلررد للسررع اقررل كررت الررج بكارر ت؛ فارري  كرر ي القةكلررد العمبلررد، ةاارري الررو 

  العر لو العمبري ةايب  ره، ةكرت بلرتاو كاةت تار ، اكر  اةورل الرج  ريي ابلرم كرت اتر 
ارررالج كررر  جالرررع العمبلرررد  (14)سررر طع الاصرررمي فررري كعظرررو ات ب تررره فررري لررراا الكلررريات.

ية، في   لو  ساو.  مبي تتت ج ه قةى التفتع، بعي اإلبلازا  الفصلل اابم قةة كةاِّ
ةلتررر  اةي ات اقتطرررف بعررر  كررر  ق لررره احسرررت ا السررر بق فررري الا كعرررد احكلمالرررد فررري 

ملتلرررر مي لررررةماي فرررري كقيكررررد لكا وررررمة الق لرررر  فرررري ق  ررررية  ااتررررج الاةلررررد بلررررمةع 
كلررررماللت الررررالت لرررريمبةت كبعررررةثي بعرررر  احكلمالررررد، بكاكة ررررد كررررت العسررررامللت اح
  (19)الالةش العمبلد في اكلما . لقةل لةماي:

رية  ظلكرد ةاارية: العمبلرد  دة زى اختاف تزرج الريةل ةتلرعبا ، لتر ج قرةة كةاِّ
ررَل ةثََبررَع حلررف ةخكسررك لد  رر و خزررع، الفصرراى؛ لرراا الررت كط كررت العمبلررد الرراي َتاكا

ةالرراي لعتبررم لرررد القررم ت الكقيسررد، ةلاتررمو تماثرره احيبرري الا  ررل. بلررال م لسرري، لررو 
تترلم لال التة لد كت العمبلد كتا  اي كاكي؛ ةلي تما    و لةاي اكلرع العرم : 

تازلررررجي التعزررررلو فرررري   اإلثق فررررد فرررري الكرررررم ، ةالررررج الا تررررالررررج العمبرررري الفمتسررررّي ال
 فري الاار ج، اكرلعاو لتق سركةت ااتماكر    فزسطلت، ةالج البيةي الاي ك  جال كترتقا  

لررررربه اسرررررطةمي لفصررررر اد ةكمةترررررد العمبلرررررد، ةبلرررررال خررررر ل كررررر  ي ررررر ل الكستلرررررمق 
ةكتماكري  كر  لارةت سر اما   البملط تي ا  دلرد احي  الثكلترد، ةالكجلترد بخلر ل ا لبر   

 طمافد.اح

  اتاررر  تاررر ، العمبلرررد الفصررراى، إيا ات تزرررج الةظررر  ف التررري تقيلاررر ، ة بررر لماو كررر
اخررررررمى برررررر لاكةي  ةا رررررريا ا  اال ترررررر    ةصررررررفع ةتةصررررررف كررررررت قبررررررل ابت  ارررررر  اال ترررررر   

 الع كلد.إلى  ةا صطت  لد ةالصعةبد الكتت للد، خ صد كت قبل اليا لت
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ارررالج لعتبملررر   ررريي كرررت البررر اثلت لررررد دالرررم طبلعلررردد، حتررره لرررلب لتررر ج كرررت 
او، ة  لرج، تعزكا  لرد اةلى، بل لتعزكا  الطفل لرد ث تلد فري الكيمسرد. ةلراا الارل

ت الاثلم كت الزرد العمبلد الفصاى لتعزكه الطفل اثت ء ااتس به ت بع  ت اال؛ إا إ
لع كلته. اك  صعةبتا  ةصعةبد َتَعزُّكا  فلتراما الريا ةت لرالج بصرعةبد تاةلر  الراي 

تره للراي لار  ترّلم بعي الرج. بر لماو كرت الرج فإ ةقزك  لف   و،اات  قبل ك  لق م  
ت لررو تاررت ااتررى، لررر ع العرر لو بكفمياتارر . ةماررو ات فلماسررةت، إاةااررية كررت ااتررى، 

إاريى الخمافر ع، في كق لرد ث تلرد  كر  ي ر ل خمافر ع  رت الزررد العمبلرد، لريم  لرال ا
فررري اسرررتعك ل لطةلرررل   اتررره لررري كا  ااقلقرررد بقةلررره إت الرررج تررر ت   رررت ا سرررتكمام اإ

 (16)ثما ا  كت الزاا ع ةطمق التاع احخمى.الفصاى، ةيةاو إ

الع كلرررد اة الكاالرررد اة اليامارررد؛ ةلرررة الرررتكط الررراي لسررركله البررر اثةت الرمبلرررةت  -1
Colloquial Arabic  اةSpoken Arabic. 

في الاثلم كت احبا   الكتلةمة  رت العمبلرد، لتر ج تمالرج  زرى الفارمة الق  زرد 
عرررري اتسرررر ا مقعررررد اليةلررررد العمبلررررد  ع الع كلررررد تطررررةمع  ررررت الفصرررراى، ببررررأت الزاارررر

ترررررةجلعاو إلرررررى  وررررر فدسررررراكلد، ةاتصررررر ل اللرررررعة  العمبلرررررد بلرررررعة  اخرررررمى ب إلاإل
الارمافرري.   يا رري لترر  لكت قلررد لرراا الررماي، لاررت لترر ج الاثلررم كررت الرري  ل التررري 

كر  الفصراى كق مترد ة ات الزاا ع العمبلد قيلكد قيو الزرد العمبلرد تفسرا ؛ إلى  تللم
  لرد ايبلد كلتماد، َاتَرَ  بار  اللر  م اللرك لي ةالاترةبي ةاللرمقي بتزج الزاا ع إ

  ختاف لاا ع قب  زاو. ةالرمبي،  زى اختاف لاا تاو الكازلد تبع   

االج ا تع لال الزرد احيبلرد لري اياة التفر لو فري الزقر ءاع ةاحسرةاق احيبلرد. 
تتلارد إلى  (17)جي في ات به دالزرد العمبلد  بم القمةتدلخزل الياتةم كاكةي اا 

تره دكرت الطبلعري ات لارةت القرم ت الارملو إكرت ةارةي لرال الزررد احيبلرد ف اته اتطاقر   
 سراو ي رةةفي التعبلرم بزاارد كر ، بلتكر  اإل بزس ت  مبي كبلتد، ةات   لاةت كازل   
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ا تبرم  ريي كرت البر اثلت ات  افق   لكي اما . ةقيإلى  تا ةج الكازلد القبزلدإلى 
لررال الزرررد احيبلررد لرري لااررد قررملش. ةقرري تبتررى كررت بررلت الكارريثلت الررياتةم صررباي 

بر لماو  (18)الص لل في ات به ديماس ع في فقه الزردد ةااد التظرم لرال ةيافرع  تار .
ب لزاار ع ةيماسرتا ؛ ةكرمّي الرج ازبرد  ت الزرةللت العم  لرو لبريةا التك كر   إكت الج ف
بررلت لررال الزاارر ع كررت ااررد، ةبلتارر  ةبررلت الزرررد احيبلررد كررت ااررد اخررمى،  التلرر به

ةسرراةلد التفرر لو، اة ةاررةي كرر  لسرركى ب لتظملررد الزرةلررد الايلثررد، دالفاكلررد الكتب يلرردد 
(Mutual intelligibility)  بررلت لررال الزاارر ع ةالزرررد احيبلررد. برر لماو كررت  رريو

الزااررر ع    البررر مجة لارررل كرررت لررراللررر ماع لزكجالرررإت لتررر ج إا لتكررر و الفررر  ق الرررج، فررر
. ةكرت (11)ةمي الاثلم كتا  ابرت اتري فري الخصر  لةاختاف بعوا   ت بع ، ا

الطبلعرري ات لاررةت التمالررج  زررى الكجالرر  البرر مجة، ةخ صررد فرري اقررل احصررةاع؛ ةلررة 
اقل لثلم ا لتك و ةالكااظد. ةاكزته الكلاةمة تزخرل بعر  الخصر  ل البر مجة 

تا  بزااد قملش دفقي امتفعع قملش في الفص اد  ت  تعترد لتزج الزاا ع الت ق م 
تكرررلو، ةالالرررد مبلعرررد، ةاساسرررد لرررةاجت، ةتوررراع قرررلب، ة امفلرررد وررربد، ةتزتزرررد 

ا لفخفخد في لرد لرالل، ةالعاعارد فري  (19)باماءد، اك  ةمي الكجلي كتا  في الكجلم
 لخ.إ ... لرد قو  د، ةلتلتد اللكت، ةلخزخ تلد ا ما   ك ت، ةطكطك تلد اكلم

سررراكلد، ةكخ لطرررد اح ررر او، ةا تصررر ل لاتررره ب تسررر ا مقعرررد اليةلرررد العمبلرررد اإل
بزر ع كختزفد ةكتعيية احصةل ةالفمةا، اخاع الفةامق تجياي بلت تزج الزاا ع كت 

خرررمى. ةبررر لماو كرررت اتسررر ا اارررد، ةبلتاررر  اكاكة رررد ةبرررلت الفصررراى كرررت الاارررد اح
ا ا ترع لري احسر ب، ةاصرباع لررد إ الفةامق، إ  ات اتتل م الفصراى لرو لتةقرف؛

برررياا ةالترررأللف ةالتماكرررد فلكررر  بعررري. ثرررو اخررراع فررري المارررةي فررري العزرررو ةالسل سرررد ةاإل
العصرررةم الكترررأخمة، اترررى اررر ت الاارررو العثكررر تي ةكاررر ة ع التتملرررج، ثرررو ا ارررتال 

تازلررجي الفمتسرري ةكارر ة ع ا اتررةاء ةالوررو ب لقورر ء  زررى العمبلررد، ةا اررتال اإل
التاج رررررد بورررررم  الفصررررراى. ةلاررررراا جاي اتسررررر ا اللرررررقد برررررلت الزااررررر ع ةكاررررر ة ع 
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ةالفصاى بجل ية استعك ل الزاا ع، ةقزد استعك ل الفصاى، اترى َةَصرف بعوراو 
الفصراى بأتار  لررد ث تلرد، ةاصربل ا  تقر ي اللر  ع ات الفارو الكتبر يل برلت الزاارر ع 

 وعلف.

  للسررع ت قصرررد ى  زررى اتاررلتظررم العمبرري بلررال  رر و لزااترره ب لتسررربد لزفصررا
تارررر  تلررررةله لزرتترررر  الكقيسررررد، لرررررد الفصرررر اد ةاحي . ةقرررري ُةصررررفع ةاسرررر ، بررررل إ

الع كلررر ع بأقررراا احلفررر ظ كرررت قبرررل احيبررر ء ةالاتررر   العرررم ، فاررري كصررر ابد لزاارررل 
... فةوررةلد ة  قةا رري لارر ،  لرررد السررا مى ةالخرريو (11)ةالسررةقلد، اكرر  قرر ل  برريالكزج

،   تسرتاق (19)كبمل للرد، اكر  لقرةل ت صرلفإل اكرد لزاارل ةا (11)اك  لقةل كبر مج
، لتلررمل  (14)ات تسرركى لرررد، ة  تا ررو الررياف الالرر ة الثق فلررد، اكرر  لقررةل طرره اسررلت

ةصر ف كب لررد فري إلرخ. ةبعر  لرال اح ... (19)ةلابال  احكلةت، اكر  لقرةل فاكري
ةى؛ ت ار ت الرج اا اريإا تا و ةتتقصه العزكلد؛ فززع كلرد قةا ري، ةتسرتطلع ات بتار  

ّل احةجات ةالتكللرررجاع؛ قرررا تزررررى الاماررر ع ةتالتبسرررلط فررري التارررة، إإلرررى  ةلررري تكلرررل
اكتت كت الج لزااو  زى الع كلد ةتفولل الفصاى. ةب لماو كت  ةلات لت ج اسس   

ت الع كلرد تقرةو بةظر  ف إلال ا تا لر ع السرزبلد تارة الع كلرد فري العر لو العمبري، فر
يلد كت الجكت، ةالج  متف ا تسبد احكلرد. لقرةل ايلية في   لكت ، مبك  تستكم ةلم 

 :(16)لال الةظ  ف ص لل الطعكد في ات   تلمته ا كعد ل مف مي في اكلما  ةاصف   

ت تطررررةم الررررا ل ايلررررية كررررت احي  ةالرررريماك ، ةا سررررتعك ل الكاثررررف لةسرررر  ل دإ
 رررراو، قرررري جةي الع كلررررد بةظرررر  ف كاكررررد فرررري بعرررر  الارررر  ع، اكرررر  فرررري الفتررررةت اإل

لل ء اخرمى، ا لريماك  إتا  تخيو ازرد اس سلد. ةفي ا: ا حا تي، ةالسلتك ، فالكازلد
ةالقصرررل، فقررري اخرررا اسرررتعك ل الع كلرررد لرررجياي ةلمّارررج  زلررره، ةخ صرررد فررري اح كررر ل 

 الكةااد لزكلااع ا اتك  لدد.
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ا  زرى سربلل إالتبسرلط، ةخ صرد فري القةا ري؛ إلى    لج في ات الع كلد تكلل
، ةلررتقل  رريي الوررك  م، ةتختفرري كعظررو اةجات لكثتررى تقملبرر   الكثرر ل تختفرري صررلرد ا

التبسرلط لراا لرخ. لارت إ...   ما تختفي اما ع اإلالاكع، ةصلغ احفع ل، ةاالج 
كرع تورللق اآلفر ق    لة   لج  زى اس   القيمة  زى التعبلم، ةلتت سر  طميلر   

الثق فلررررد  ت الع كلررررد ق صرررمة  رررت ات تفررري برررر لتعبلم  رررت احكرررةمتةسرررلعا . ارررالج فرررإ
 الفصراى للكجاار إلى  ةالفاملد ةالفزسفلد؛ ة زى الكتازو في لال الكةاولع ات لعةي

 ت اماي التعبلم  ك  لقةل بليء كت اليقد.بتماال  الع كلد، إ

لت ج بلت لالت التكطلت، الفصاى ةالع كلد، تكط ت  خمات كت ابتياا يامسي 
ةلكرر  كرر  لسرركل ت بعمبلررد الكثقفررلت العمبلررد ةالكاتكررلت برر لظةالم الزرةلررد فرري الرررم ، 

Educated Arabic ةالعمبلرررد الايلثررردModern Standard Arabic 

(M.S.A). 

فرررلت اسرررو ايلررري لتكررر ا  .  مبلرررد الكثقEducated Arabic مبلرررد الكثقفرررلت  -9
كررع الفصرراى فرري ارراو الكتعزكررلت كررت قزررلو الةاارري، الع كلرر ع اإلقزلكلررد، ةياخررل اإل

اقطرر م  مبلررد كختزفررد التكرر  لاتكعررةت. ةقرري قرر و بيماسررد  قزررلو  مبرري ةاارري، اة كررتإ
خل ب لاام كرتاو ثرا  يماسر ع قر و بار  دار للو اتازلزلد لااا التكط  ية ب اثلت، 

اكلماررررر  إلرررررى   تررررريك  ازرررررل اررررراو امبعرررررد كرررررت الطزبرررررد العرررررم  القررررر يكلت (17)باترررررجد
عةيي، الاي ازل ااو ستد كت الطزبد العم  )لبت تل ت، ةس (18)(؛ ةلعب ت1169)

الراي ازرل اراو  لرمة كرت الطزبرد العرم   (11)ة ماقي، ة ك تي، ةتةتسري(؛ ةجارةل
 )سعةيي، ةكصمل ت، ة ماقي، ةاجا مي، ةاميتل ت، ةسةياتي، ة ك تي، ةكرمبي(.

؛ اررالج اتفقررع تترر    لررال اليماسرر ع الررثا   زررى ات تمتلرر  الارراو لبقررى   كلرر   
 ختلر م احلفر ظ كرت الفصراى؛ اكر   . ةلارت لتر ج كرلا  لبقى التاة ةالصرمف   كلر   

 سررتعك ل اصررةاع الفصرراى، ةخ صررد الصررالاد كتارر . لاررت لترر ج  ات لترر ج كررلا  
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ت لاا الرتكط خزرلط كرت الع كلرد إلاصطاح احاتبي في اثلم كت احال ت.  اتتق    
في ختر و  . لقةل باتج كثا  ةبع  اةات  الفصاى، لاته لبعي  ت الفصاى اثلما  

 يماسته:

ه ا سررتثت ء ةلررلب الق  ررية ات تارري اي ارراو كتةاصررل فرري اي كررت احتكرر ط تررإد
التتقررل كررت تكررط آلخررم، إلررى  ا لكلررل الكررتازوإللارر  )الفصرراى اة الع كلررد(؛ إالكلرر م 

 ةفي ياخل الاكزد الةاايةد.

ةلسررررتتت  لررررعب ت: دتبقررررى  مبلررررد الكثقفررررلت بر لبلتارررر  تاررررع سررررلطمة الع كلرررر ع 
الفصراى لعتكري إلرى  صرةاع ةالقةا ري؛ ةالمارةتةخص  صا ، خ صرد فري كار لي اح

  زى الكةوةا الكث م، ةبزي الكتازو، ةكعمفته ب لزاا ع احخمى.

 العمبلد الايلثد اة ك  لسكى في الرم  -4

 Modern Standard Arabic (MSA)  اةNeo-Classical Arabic. 

ل تكرررة الصرررا فد ةتطةملررر  ةاتتلررر م ةسررر  لقررري تطرررةم لررراا الرررتكط كرررت العمبلرررد ب
 راو؛ ةلقصرري برره تزررج التة لرد كررت العمبلررد الترري تاتر  بارر  الصرراف، ةتررااا بارر  اإل

 رت  اا رد ةالتزفر ج. لختزرف لراا الرتكط قزرلا  تلماع احخب م ةالبرماك  الثق فلرد فري اإل
  تبسررلط لزفصرراى كررت بعرر  الاةاترر ، ةالررج للاررةت الارراو إالفصرراى، ةكرر  لررة 

د. ةلرراا اررالج كرر  سررك ل احيبرر ء العررم  قبررل حي  مبرري لالرري القررماءة ةالات برر كفاةكرر   
ا كر  ترجال اصرةاع ةاوراد، إالت دلرد الاماليد. لزكثقف العمبي للسع لت ج فرمةق 

 الفصاى تفسا  تستعكل، ةاالج قةا ي التاة ةالصمف تفسا .

اسرتخياو اللر  ع كرت احلفر ظ، إلرى  ةالفمق الةالي الاي لستاق الاام لة الكلرل
تار ل اسرتعك ل العبر ماع الكتماكرد )كثرل  لكمةتد الجا ية اال ت   ةالبعي  ت ا اما ، ةا

 لخ( ةاحلف ظ الكستع مة كت الزر ع احاتبلد.إ، في الا ت  اآلخم، ل ك    لزع  يةما  
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ت كفاةو ك  لسكى ب لعمبلد الايلثد، امل   ت الع لو العمبي؛ ةالارل لفترم  إ
ت الالت تزقةا تعزلكاو في ت الم الكتخصصلات لاا التكط لة الفصاى بعلتا . ةك  

. إت ةارري فعرررا   قزلررل ككررت لعزكررةت بةاررةي لرراا الررتكط.بملط تلرر  اة اكلمارر ، لترر ج ال
ت بع  الب اثلت قي ب لغ في تقيلم لاا التكط خطةة تاة تايل  إب لماو كت الج ف

التري ورّكتا  فري يماسرد  (99)العمبلد ةتسالزا . ة ماء الب ار  ا مسرزةف سرتلتالفتلش
تازلجلررد، يماسرر ع  ررت العمبلررد الايلثررد، ةالترري تلررمع فرري اترر   فرري اإلكررت اةسررع ال

اررريلمة بررر لعم  ةالتكارررلل حلكلتاررر  ةاترررى خطةمتاررر  فررري بعررر  احالررر ت. لقرررةل 
 :(91)ستلتاتفتش في خاصد ات به  ت لاا التكط كت العمبلد

ك   ا ت يما  إو لكةاةي؛ بأت لاا التكط كت العمبلد الم كطعت الكفاةو الخ يا إد
ةت القررر كةب اا ف  رررية فررري تتبرررع  ثررر م ا بتعررر ي  رررت الفصررراى. ةالتةسرررع ع فررري سرررلا

. تةسرلع الصرف ع كمورل    الكعتى الةامية ةاسعد ةلف فد ليماد اتا    تعلق استلع ب   
لي كه السل ق التلبلاي، ةا تطب ا الع و لة ات تزج لرد ةاوراد ةيقلقرد بالر    

كر  لمارج التقر ي  زرى خص  صرا . ةفري   يما  لتميي اللعماء ةالات   في استعك لا ؛ ةت
 ات ا تطبرر ا الكتجالرري لررة اترره   لبررية ات لترر ج كرر  لكلررج كرر  لخررتل بارراإالاقلقررد فرر

. اررالج الررتكط. ةلرري للسررع دبزرررد الصررافللتد اكرر  ا تررع تسرركى قبررل خكسررلت   كرر   
ط كاة صررم د. لقرري اكررم الةوررةح الطبلعرري فرري لرراا الررت ايلرريا   تارر  للسررع اختما رر   فإ

طزل الكسررتع م، اتررى اصرربل كررت الصررع  التكللررج بررأت لرراا الررتكط املرر  اة الكصرر
كررررت كسررررتعكزي لرررراا  ت قزررررلا  فررررإ خرررر م   ررررت العمبلررررد الفصرررراى. ةفرررري الةقررررع تفسرررره

الكصرررطزل العمبررري الايلررري لعزكرررةت كررريى قرررمباو كرررت  فررر ق لرةلرررد ايلرررية. لسرررتطلع 
صرررمة لزرررر ع الكتماكرررةت اآلت يةت  تررر ء، ةبسررراةلد فل ورررد ات لتقزرررةا العمبلرررد الكع 

 الايلثد احخمى، ةالعاب ب لعاب.
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. اررالج لارري اررالج تظاررم الكابررد ةاحلفررد الزرةلررد  زررى التبرر لت الرراي سرر ي سرر بق   
 سال االجد.لد اسال، ةاآلخمةت لمةت العمبلد االعم  الزر ع احاتب

ت قةا رري الزرررد اتتلاررد إلررى  فرري اسررتتت ا ته للصررل ةلكورري سررتلتالفتلش بعلرريا  
د لو تبيا ب  بتع ي ةاسر   رت العمبلرد الفصراى، لاتار  برياع تتسرب  العمبلد الايلث

فرري امبتررد يلت كلالررد التفالررم فرري العمبلررد؛ ةات العمبلررد ازرررد قرري تعرريع ارريةيل  كررت 
الةااررد السرراللد، كررت لرررد سرر كلد لترريخل كاكة ررد الزررر ع احةمةبلررد الايلثررد الفررةق 

ارريلمة برر لتكالل، خ صررد كررت السرراللد. ةتتلاررد سررتلتالفتش الترري لتارري بارر  ات برره 
 (91):الال  ع الكلمفد  زى التخطلط الزرةي في الع لو العمبي. لقةل ستلتالفتش

( الايلرية، ةسرل ق صرقل التفالرم الراي تقرةو بره بلرددكت خال كفمياتا  )الرم 
كت خال تزج الثمةة العظلكد ةالتتةلع لتزج التك ا   ةللب  خما   الكفمياع، ةاخلما  
ت العمبلررد الايلثررد إسررتة بد، ةالررب ل الاكررل احيبلررد الكسررتع مة، فررا صررطاالد الك

 لرةلررر    تاررر  قررري يخزرررع بصرررزد الفرررد كورررك ما  قررري تعررريع اررريةي سرررالتا  التسرررقلد، ةا  
ةمةبلرد الايلثرد. اكر   كزلرد د ايلية فةق سراللد كرت الزرر ع احكع    ز او مل   

ةخط لر  بر لطبع سرملد. ، لارت تال تار  ث بترد استلع با  في الرم  فقي برياع اريلث   
لررى ارري بعلرري كرر  جالررع ثررد كررت ت الررد صررمفا  لرررد سرر كّلد، ةا  تسررتكم العمبلررد الايل

الفصاى في لاا الكا ل؛ لات بق ءلر  وركت لراا التعملرف سرلاةت ازطرد. فارّل 
اي بعلي. ف لعقرل إلى  تمال  تاةل  اآلت لتكلى كع يلت كلالد تفالم الم س كّلد

لزعقل الرمبي الايل ، ةلاتفظ ب لقزلل القزلل كت  فماإلى  العمبي الايل  لتاةل
اسررتكمام إلررى  صررابد يلت كلالررد التفالررم السرر كّلد. ةالعقررل العمبرري الارريل  لتاررةل

تره لارتفظ ب لقزلرل كرت  ر ياع التفالرم السر كّلد الكتصرزبد، إلزعقل الرمبري، ةلاراا ف
لرةلررد  ةارر   ت م ا  ةاررالج ب لقزلررل كررت القةالرر  الااسررلالد ةالخصرر  ل التمالبلررد. ة 

 ثق فلد ايلثد كلتماد تتطةم اآلت لتاةت الع كل الكعمف لزعمبلد الايلثدد.
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  لج في ات ستلتالفتش لب لغ في تت  اه بتأثلم الزر ع احةمةبلد  زى العقل 
العمبي، ةطملقد التفالم العمبلد كت خال التأثلم الزرةي. لات تزرج ا سرتتت ا ع   

عر م  لراا الرماي لسرتلتالفتلش تارو بجمقر ت، اسرت ا تخزة كرت الاثلرم كرت الصراد. ل
ا لقررةل إ ،احي  العمبري ةالفزسررفد السرر بق فرري ا كعررد تاسر ب بأكلمارر ، فرري كق لررد لرره

الات بد بأسزة  كل به إلى  في الات بد العمبلد ةلة لكثل الكلل ايليا   بأت لت ج تل ما  
 مصككككير باترررر  حسرررر لل  الاتّرررر   العررررم  فرررري الفتررررمة الةسررررطى. ةلستلرررراي بجمارررر ت 

لسررمالب ةاترر    بيالزرره لارررمو اأكثزررد لارراا التلرر م. ارررالج لقررةل بجمارر ت بأترره مارررو 
با  فاري اسرتكمام لزفصراى؛ الترللماع التي ا تمع العمبلد الايلثد في تاةلر  ةاسرزة 

بط ل الع كلد في الكعماد اتا  دتلاي ب تتص م ي  ة الفصاى  زى خصةو ةلالج فإ
الت سررع  لررم، ةاسررتكمع لزعقررةي الثاثررد احةلررى كررت  الترري اسررتعمع فرري تا لررد القررمت

 (99)القمت الا ليد.

ت الا تررررر  التررررر ملخي لقورررررلد ا جيةاالرررررد لقررررريو العكرررررق لرررررتفاو تزرررررج الكلرررررازد إ
لزاثلررم كررت الرريةافع لرربع   ت لرراا الا ترر  لقرريو تفسررلما  إةاةاتبارر  الكختزفررد، اررالج فرر

لاررراا  كماارررل ثاثررر    سررركلتهلو العمبررري. ةفلكررر  لزررري سرررأ م  لكررر  االررري ةاع فررري العررر 
 التطةم الت ملخي.

 مرح ة االهبمام ال ر ي -1

ارر ت اةل كررت ابررمج الفصررل بررلت الع كلررد ةالفصرراى بعرر  الكرريامب احةمةبلررد 
 التي اسسع بماك  لتيملب الع كلد فلا .

كيمسرررد تررر بةلي لزيماسررر ع  – 1717لط للررر   ررر و لقررري برررياع تزرررج البرررماك  فررري إ
، ةفررري مةسرررل   ررر و 1719، ةفررري فمتسررر   ررر و 1794ةفررري التكسررر   ررر و  –اللرررمقلد 
لتررريملب  . ةقررري اسرررتخيكع تزرررج الكررريامب  مبررر   1896، ةفررري بملط تلررر   ررر و 1814

الع كلد ةات بد قةا يل . اك  احةمةبلةت الالت   لةا في الع لو العمبي، ةلو كةظفة 
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؛ بريا  لعمبلرد، فزرو لخفرةا الريلو لزفصراى اا ستعك م البملطر تي ةالفمتسري فري الرباي ا
االاررر  كاررررل ا  ظا ملررر  ة  لع كلرررد، ةقرررر كةا باكررراع صرررزلبلد إل اررر باو بإةقررري ابررريةا 

الفصاى. كت الام لرق ء كاتريب الرمي البملطر تي ةلرلو ةلارةاب. فري سزسرزد كرت 
   الكا وماع ةالكق  ع ُتلم بع  كتا  في كازرد احجلرم، لرّت ةلارةاب لاةكر   

كثلرل لرره  زرى الفصرراى فرري الرام اثتتررلت كرت كا وررماته: ةااررية ب لعمبلرد دلكرر اا لررو 
جلرد ة تةاتار  دسرةمل  ةكصرم ةلرك ل تازللات لزكصرمللت قرةة ا خترمااد، ةالث تلرد ب إل

فملقلرر  ةك لطرر  لتازكرررةت القمط الررد   العمبلررردد،  ررجا فلاكرر  ةلارررةاب اسررب   ترررأخم إ
اسررتعك ل إلررى  و، ةقزررد احصرر لد فرري تفالررملو،الكصررمللت، ةتقررل ا ختما رر ع  ترريل
 الفصاى التي تعتا  بأتا  لرد كلتد.

اك  الق وي ةلزكةم فقي ايي الي ةة لتبّتي الع كلد ةات بتا  ب لامةف الاتلتلد. 
 (94).ةتع ق  اثلمةت بعي لق ء

 ع ى القومية العر ية ق يمية ردا  مرح ة اإل -2 

تسكله  كة د كت الاتّ   لي ةت لك في كصم، بمجع كا 1111بعي ثةمة   و 
 قزلكلررد الوررلقد. ةلررو لاررت ا سررتعك م البملطرر تي كلرراع   الفم ةتلررد الكصررملد، اة اإل
لا . ةقي  زق كاكي اسرلت  زرى لرال الامارد بأتار  امارد  لزفامة ةاس ، بل كتبتل   

 .(99)تازلجاستعك ملد اتفص للد ا ت ةماءل  اإل

زرررد ةالفررت ةاحي ، ةاسررتعك ل الع كلررد دكصررمتدد الإلررى  ةقرري ي ررع لررال الاماررد
ك  إلى  الكصملد اةسط لاال احلا ل احيبلد. في لال الفتمة ي   ااكي لطفي السلي

الف ظ كرت صاح الفصاى ب ستعك ل إاسك ل دالتس كل الزرةيد، ةك  قصيل بالج لة 
كرةم . اكر  كاكري تل(96)احلفر ظ الكسرتع مة احخرمى فري الات بردإلرى  و فدالع كلد، ب إل

ثتر ء التاة  ب لع كلد لتاةت لررد قةكلرد. ةفري تزرج احإلى  اةساكد كةسى فقي َيَ ةَ 
ف اررأ  برريالعجلج فاكرري كاكررع الزرررد العمبلررد ب لقرر لمة ب قتماارره ات  1149ةفرري  رر و 
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للا  ساكد كةسرى ك ترع إالي ةة التي سبقه لال تات  العمبلد بأامف  تلتلد؛ لات 
 بكةته.

قزلكلد تتسزل بساح تاج رد إت  لة ات اي ي ةة اتفص للد ةكك  لثلم ا لتك و ل
اسررتعك ل الع كلررد. ة اررب الررج، اي الرري ةاع ا تا يلررد إلررى  الزرررد العمبلررد ب لرري ةة

 تارري الرري ةة تترر  يا كرر   إسرراو؛ فالترري لاكارر  ات تبقررى  زررى ةفرر ق ترر و كررع العمةبررد ةاإل
جاء ابلرررمة اررر ةل ةارررية الزررررد ااررري الرررو اماررر ت الررري ةة. ةلصررريق الرررج  زرررى اارررإلرررى 

ا تعموع لاكلع صتةف ا وطا ي إكت الةطت احو،  ا ستعك م ات لقتطعا  ازل   
ا  ةلرري اقطرر م الرريةل ا سررتعك ملد، إلررى  الفاررمي ةالزرررةي ةالاورر مي بقصرري الوررو

فملقل . ةلاا تأللي كطزق لزفمولد الق  زد إت اةل ج الالت لطكاةت لاتفص ل لك ل إ
الالت لي ةت لزةاية ةالتك سج لتكسراةت ب لعمبلرد ةةاريتا . لي ةت لزتاج د، ةاةل ج 

 :(97)لقل إفم لقةل لاته في با  الةوع الزرةي في لك ل 

فملقري ب لعمبلرد لتمارج  زرى ا  ترماف بار  ازررد لزلرع  إا ت ا لتكر و اللرك ل 
كررت قررةاي الامارر ع  ت  ررييا  إا الرري  زررى  كزلتارر  اررأياة لاتصرر ل؛ إةاليةلررد، ةيةت تأ

ةلررراا  - للد اررر ت ااثرررم طاقرررد ةقررريمة فررري التعبلرررم فررري الفمتسرررلد   ب لعمبلررردا سرررتقا
، م رررلب الرررةجماء السرررر بق ةقررري قررر و ااكررري برررت برررّا  –لبعوررراو  الةورررع اررر ت كاماررر   

لزاجا رم، بترأكلت كرريمب خصةصري فري العمبلررد اترى لسرتطلع اسررتعك لا  فري اجا ررم 
 كستقزدد.

صررعةب ع اكررد فرري التعملرر ،  فملقلرر  العمبلررد ات تةااررهلقرري تةقعررع يةل لررك ل إ
ةخ صرررد الاجا رررم ةترررةتب ةكرررمااش؛ لارررت الاارررةي تظررر فمع ةكررر  جالرررع تتظررر فم بارررل 

 في لاا الصيي: (98)الةلد ةاتيف ا تاة التعمل  الل كل. لقةل لاته

فملقللت في سبلل تاصلل تعمل  ت و ةا كل. فا ل دلو توعف ااةي اللك ل إ
لد ةلرررعبلد، العمبلرررد ازررررد مسرررك اصرررةل تزرررج الررريةل  زرررى ا سرررتقال ا لررري تأسرررلب
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 ررررر ية الةلرررررد الزررررررد، بتأسرررررلب كررررريامب كتعررررريية، ةبتلرررررم ةاتّبعرررررع اكلرررررع الطرررررمق إل
فملقلرررةت ةا رررلت إالررريةمل ع ةالاتررر . ةفررري السرررتةاع القزلزرررد الك ورررلد اصررربل اللرررك ل 

لار ي الطرمق لازار ، اكر  لثبرع الرج الكرقتكم ةيابةا في الكا ةلرد إللزكلازد الزرةلد، 
 د.1161ي في المب ط   و العمبي الكتعق

دامبترردد العررم  تبرريا بات بررد لاارر تاو إلررى  ت الطملررقإة زررى التقررل  كررت الررج فرر
لرر ع قةكلرد. ةكرت امةا احكثزرد لكثرل إلرى  ةتطةلملر ، اة كر  لسركى دالتارة  بار د،

فب سو اعل  :لاا التاةل لة كث ل الاك   ع الت طقد ب لعمبلد في ا تا ي السةفلتي
تارج ، ةباراا ا(برأامف سرلمللد )الع كلرد طبعر    ماطلد اتبا  السةفللعلد لرد يلكقالعمب

 السةفللع، اك  تقرةل ب تلسرةت فري ات بار  دتلرعل  لرال الكاكة ر ع، ةقطعار  تك كر   
 .(91) ت القةكلد العمبلد، ة ت تصل  كت الثماء الثق في القيلو ةالايليد

 مرح ة الوعي العر ي: -3

ا برياع الريةل العمبلرد إلارم  الع لكلرد الث تلرد؛ تبيا لرال الكمازرد بفترمة كر  بعري ا
ااع لرركررت الرريةل الكسررتعكمة. لقرري ةاااررع تزررج الرريةل ك تأخررا اسررتقالا  ةلررة لررازل   

اكد، كتا  كلازد اجيةاالد الزرد لعاقتا  الكب لمة في التعزلو. ةفي لال الفتمة ا لي 
 ل الرري ةة ثل بررر   الع كلررد؛ ثررو لبسررع لرراإلرررى  طررمح بعرر  الكقتمارر ع القيلكررد ب لرري ةة

 -الكصملد –اا ع العمبلد زايى الإتعكلو  1169في   و  (49)فطمح اتلب ة،ايلي
لتازكرررره الكثقفررررةت    كرررر    تكطرررر    1199 رررر و  (41)ازرررررد قةكلررررد، ةاررررالج طررررمح فملاررررد

صرراح الزرررد ةتلسررلم قةا رريل . إالعررم . لاررت ا لتكرر و برريا لتصرر   زررى كرر  لسرركى 
الزرةلررد العمبلررد، ةااتكعررع فرري يكلررق  رر و  تلررطع الكارر كع ةفرري لررال الفتررمة الورر   

، ب ترررر    الع كلررررد مفورررر   إلررررى  اكرررر ا  زررررى مفرررر  الرررري ةةإ؛ ةارررر ت لترررر ج لرررربه 1197
ةاتخرراع التةصررل ع لتسررالل العمبلررد ةالمقرري بارر ، ةتلررمع تزررج التةصررل ع فرري الترره 

 .(41)في كازد كاكع الزرد العمبلد السةمي
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اآلت   تق بررررل بررررأاثم كررررت الع كلررررد إلررررى  سررررتطلع القررررةل ةباررررل ثقررررد ات الرررري ةةا
كت الة ء  لكتزج لل     ا ستاجاء في الةسط الثق في العمبي، ة  اظت ات لت ج  مبل   

سرررراو، اة ازلاكرررر ، لتفررررةل بتزررررج الرررري ةة، ةالررررج لخطملرررر   زررررى احكررررد لزعمةبررررد اة اإل
ت ا تررع الرري ةة قرري ا  العمبلررد ةةارريتا  ةةاررية تماثارر  ةاسررتكماملد تررأثلم الررج التررما . ة 

ت  كقار  كعرمةف، رد الةسطى، اة  مبلرد الكثقفرلت، فرإايلية، اثة  الز اثةاب    تزبب
 . ةقي القت الكثقف العمبي كت الج.ةب لت لي   تختزف  ت الع كلد لل    

ةالكبررريا العررر و لرررة ات ارررل كررر  لعررر م  لررررد القرررم ت ةترررما  العرررم  فارررة كةاررره 
إلررى  لتفسررلد لزرري  ةلوررم  ةارريتاو ةالتلررالج فرري لررةلتاو. ةلررة تظمترر  فرري الرريةافع ا

تيفعاو لزسلم في لاا ا تا ل. ي ت  تتظرم  الع كلد ةالات بد ب لاتلتلد حلقّت  اي المة
لزرري ةة لزات بررد برر حامف الاتلتلررد؛ ةلرراا  تبملررما   لرربع  كرر  اترر  سرراكد كةسررى كررثا  

تازلجلررد. لقررةل متا  كازررد لررقةت اللررمق احةسررط ب إلكقتطررف قصررلم كررت كق لررد تلرر
 ساكد:

لرد لات برد لف اأ الا ت  إت ط ل  العم  في لةو كت احل و ب حامف الاتلتدلت 
ت تاقررق، فزررت لررقثم بال تترر  الثق فلررد ةاحيبلررد ةاسرر ، ةلاترره لرررتاو. لرراا ا تتقرر ل، إ

سررلاةت  اكررد لترلُّررم فرري اتا ل تترر  التفسررلد. سررتما  ب لاورر مة الصررت  لد الايلثررد 
ةالكل ال التري تبرية اآلت صرعبد الارل سرتاةت  بقلكا  احخاقلد ةالثق فلد ةالمةالد.

ةمةبلررد؛ لررت تتعزررق التارر  بتماثترر  الك ورري سررال. لررت تررمف  اسررتعك ل الازكرر ع احا
 .(49)...د ةاأته الي و الةالي لال تت 

لررل تاررت با اررد لقررلو ةاخرراق ةثق فررد ةمةح الاورر مة الصررت  لد الايلثررد؟ لررل 
قارررو  تررريك  اصرررباةا لت فسرررةت اكلماررر  اّلرررم الل بررر تلةت لررررتاو اة يلرررتاو اة ُكثرررل اخا

؟ اتى لة ات  با اد لالج، فال لتو الج إت َاّلمت  الطملقرد التري تاتر  بار  صت  ل   
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خفرر ء يةافررع اخررمى   لاررةج الكارر لمة إترره تفالررم   لتقصرره لرريء كررت كارر مة إلرتترر ؟ 
 با .

لق ثبتته التظملد الايلثد ك  لاعزتر  تتكسرج بفصرلل لرتتر ، بتورلات لت ج كك  إ
 اللقد بلتا  ةبرلت   كل تتر ؛ ارالج لتر ج فري اليماسر ع الزرةلرد الت ملخلرد الكق مترد كر 

  ُاتر  لتر  التفرمق ةالورل ا، ةالرج ازره با تر  لاتو  زلتر  ات تتكسرج ب لفصرلل، ةا  
العةاكل اليلتلد ةالقةكلد. ةفي لاا الاجء كت لاا البار  سرأبا  العر كزلت السر بقلت 

 الزرةي العمبي.ةاتعا س تاك   زى الةوع 

لارر ي كثرل تزرج الزرررد لزات برد ةالارريل  إ  لرج فري ات الزرررد الةاارية، إت اكارت 
إت في البلرع ةاللر ما ةالكيمسرد ةالكاتر ، لارة ةورع كثر لي. لارت لرل لكارت الرج؟ 

بلرال اة برآخم.  اجيةاال    ت ال لرد في الع لو تةااه ةوع   إا الج لبه كستالل، إ
كلماري فري تاسر ب ب لطملقرد تفسرا  التري : لرل لرتازو احتازلجلدفي اإل لتوم  كثا  

؟ اة الطملقد التري لرتازو بار  احكلماري فري لتازو با  احكلماي في كس لةستب كثا  
ا اة؟ كرر اا تسرركي ارراو السررةي فرري اكلمارر  كق متررد ب لكسررتةى الااكرري لالرر لة اة لرر

ت كق مترد باراو للالع و لزمال احبل  الا او؟ ك  تسكي اراو الارةاتي ةالسراةتاتي
ا  لسررتطلع احكلماررري الكزاررد فرري بملط تلرر ؟ الرررلب الررج الرربه ب لفصررراى ةالع كلررد؟ 

ت الررج لاصررل فرري اكلمارر ، إكررت اي بقعررد فرري اكلمارر   ترريك  لررتازو؟  كعمفررد كةاطترره
السرر ال الرمبرري ببوررع إلررى  البزرري الرراي تسررتطلع فلرره ات تررتازو كررت السرر ال اللررمقي

، ك  التزفجلرررةتي الررراي ُلَبررر  لزلرررع  احكلماررري اررر كا  ثرررةات، ةات تماقررر  تفرررب البمتررر 
تألررررلمة اة  ةاةتتتقررررل التكرررر  لرررر ع يةت سررررقال اة اررررةا  اة لةلررررد اة اررررةاج سررررفم 

 هتصرررملل. لرررل لسرررتطلع احبرررل  كرررت الطبقرررد الةسرررطى فررري اكلماررر  ات لفارررو كةاطتررر
ت ارراو إ ؟الررلكت ات لفاررو العمبرري فرري تررةتب احسررةي ااثررم ككرر  لسررتطلع العمبرري كررت

اد في بملط تل ، ةااو المال احبل  البمةتست تتي ا تازةساسةتي فري اكلمار  الكز
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للس  سةى كثلرل لزفصراى فري لرتتر ، كرع فر مق العر كزلت الريلتي ةالقرةكي. ةكر  الزررد 
د كرت الفمتسرللت الفمتسلد التي تطق با  التزف ج ةالكيمب فري الا كعرد ةالتخبرد الكثقفر

 ثرررم بلرر ت ثرررةمي، ةاتخرراع قرررماما  إالثرررةمة الفمتسررلد    الزااررد الب ملسررلد التررري فموررتا إ
ب سررتعك لا  ةالقورر ء  زررى الع كلرر ع الترري ا تررع تسرركى دالبرر تةاجد. لاررت لررل اتتاررع 
دالبرر تةاجد؟  ، لقرري بقلررع ةسررتبقى، لاررت الكثقررف الفمتسرري لررأبى التارري  بارر  للتارري  

 ب لزااد الب ملسلد  تةات الثق فد الفمتسلد.

ات ةبألررررد لرررررد؛ لرررر ت ارررر ت لترررر ج اي فررررمق بررررلت إعرررري ف لا ترررر  ا جيةاارررري طبل
تازلجلرررد ةالفمتسرررلد، فإتررره فرررمق د ةالزرررر ع العزكلرررد احخررمى ا إللررراجيةاالررد الزررررد العمب

ا مبك  ا تع الفاةة ةك  جالع اولق بلت الفصاى ةالع كلد فري تزرج الزرر ع َاّكي، إ
 رلم الزرةي.  بسب   كل القةاتلت الطبلعلد لزتإكك  لي في العمبلد. ةك  الج 

كت طبلعد الزرد ات تترلم إت ُتماع يةت وةابط. ةلاا الترلرم قري لرقيي بفعرل 
خزق لرد ايلرية. ةلراا ار ت كرت الككارت ات لاصرل لزعمبلرد لرة  إلى   ةاكل كتعيية

العةاكل اليلتلد ةالقةكلد الس لفد الاام، التي ااتفظع ب لفصاى ةبةاية الزرد. ةلاا 
ةسررعد ثق فتارر  ةيةاو  ط  ارر  لزةاررية. ةلرراا ا ترر  تاسرريت  ثماءلرر  إا اتفرر ظ قرري جاي 

  زله اللعة  احخمى. ةحةول لال التقطد ي تي اسأل لاا السقال:

ةى الزررر ع القةكلررد َتخلاررلم كرر اا ارر ت لكاررت ات لاصررل لررة مفعترر  الزاارر ع لكسررت
ا بررد  ررت لرراا السررقال اةي ات استلرراي بعبررمة ت ملخلررد لارر  ات تبقررى ةاتبت لرر ؟ ةلإ

 اال تت  ازك  طزع صةع ت لج لت يي ب لع كلد في ةطتت  العمبي. في

 ،دRoman Languagesدةكث لي لة الزرد الاتلتلد ةالزر ع المةك تلد 
ق فد ةاليلت في اةمةب  في اةل ةا تع الاتلتلد لي لرد احي  ةالعزو ةالث

بقى  زكه كت العزو في لال الزرد ل كبماطةملد المةك تلد؛ ةكت لو لزق تصلب   اإل
، ب لتر وي  ت اقل تخصصه اة ةظلفته اة كا تته ا اتك  لد. ةبكمةم ت قص   
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الجكت تطةم تكط  خم كت الاتلتلد لتازكه الع كد ة س ام المةك ت، فأصبل 
 Classical Latinا ا ت لت ج الاتلتلد الفصاى إلزعمبلد،  الةوع كةاجل   

لعتي الع كلد فقط بل لتوكت كعتى ، )ةا سو   Vulgar Latinةالع كلد الكسك ة 
  اتا    ، إالسةقلد ة يو الصقل(. ةب لماو كت ات الاتلتلد ااع اثم ابلم يلتل   

تكزج قيسلد العمبلد في تفةب الت طقلت با ؛ اك    تزع  يةم العمبلد بةاية 
كتازكلا ؛ لاا تمج احكم لتطةمل  الطبلعي. ةب ختاط اتةي المةك ت، كتازكي 

لد، ب للعة  احخمى الالت لتايثةت لر ع كختزفد، اة لاا ع كت لر ع الع ك
لر ع ايلية تعتكي  زى  الااةم  -ةلاا تسق طبلعي –كختزفد، تطةم كت الع كلد 

الاتلتلد اأس ب، ةالكقثماع الزرةلد احخمى اعةاكل كاةتد. ةلااا ا تع ة ية 
ت َقلا الوبط  ت اي كت  تلد. ةا  تر للد ةالطزل تلد ةالمةكسب تلد ةالبم الفمتسلد ةاإل

ك   تزج الزر ع فا لستبعي، بل كت الطبلعي ات لتلأ  تا  لر ع ايلية. ةلاا اتك   
 ا ت سلاصل حي لااد  مبلد لة ُاتبع اة اصباع لرد قةكلد.

ارريى الزاارر ع العمبلررد، ةلررة كثرر ل ارري إةل بفرري الاقلقررد لقرري اصررل الررج التارر
ة قبى تت  اه؛ ةلة كث ل ك لط : فقي ا ت الل ك لط   اك و ا لتت  ةقزك  تفام باّيلته

 ت اسرو العر لو العمبري، فقري اتبرع  ةقةكل     تساخا  يلتل    لتازكةت العمبلد، ةتظما  
ترررما   زرررى كصرررما له كرررت الزرررر ع قلرررال الزررررد بررر حامف الاتلتلرررد، ةفرررتل بررر   ا 

كررر  إلرررى  العمبلررردتازلجلرررد، ةتطرررةمع لرررال الزاارررد احةمةبلرررد، ةخ صرررد الطزل تلرررد ةاإل
لسكى اللةو الزرد الك لطلد، التي تتاريى اي  مبري ات لفاكار ، مارو ات ارل الاراو 
فلار   مبري الاراةم. الرف تتعر كى  رت كثرل لرال التتر    الاتكلرد. لرل لعرمف ي ر ة 
الع كلررد اكثزررد كررت لرراا التررةا؟ لررل يمسررةا اة اطزعررةا  زررى التظملررد الزرةلررد ةالترلررم 

 ستبعي الج.تفساو كصزالت؟ إتي ااالزرةي قبل ات لتصبةا 
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فرري كعظرررو لررر ع العرر لو، فزكرر اا لاررةت لررراا  اا ارر ت ةوررع ا جيةاالررد طبلعلرر   إ
لزتقرريو فرري بايترر  العمبلررد؟ ب  تقرر يي ات الررج لعررةي  الةوررع دالررم طبلعرريد اة    قرر   

لسررررببلت م لسررررللت: اةلاكرررر  اجيلرررر ي الفاررررةة بررررلت الفصرررراى ةالزاارررر ع تتلاررررد العةاكررررل 
س لفد الاام، اتى اصبات  ةاأتاك  لرت ت كختزفت ت فري ا رلت اثلرم كرت الت ملخلد ال

.  ت فعرا  ترالبر اثلت؛ ةكرع الكب لررد برالج ا خرتاف اصربل الاثلرم لعتقري اتاكر  كختزف
  ات ا تك يت  إ، ةلعبل    ةث تلاك  اته ماو استقالت  ايةل ةتبتي الزرد العمبلد مسكل   

. ةسررأ م  لاررالت ع الكختزفررد، كرر  جال ةاسررع   ، ةفرري القط  رر د زررى الزررر ع احاتبلرر
 السببلت بكجلي كت التفصلل.

لقررري بررر لغ اثلرررمةت كرررت الرررالت اتبرررةا  رررت العمبلرررد فررري الررررم  ب  ختافررر ع برررلت 
كررررت التعكلكرررر ع الترررري تلررررمل  بعرررر  برررر اثلاو  الفصرررراى ةالع كلررررد، اتررررى ات اثلررررما  

 ق ء الب اثلت.تثلم ا سترما ، بل تلاج بتةال  ةكقيمة ل الكاتمكلت  زكل   

 زرررى سررربلل الكثررر ل لسررر ةي برررلت يةم العمبلرررد  (44)فررر لزرةي ا اتكررر  ي اكبلرررمج
الفصررررراى فررررري الكاتكرررررع العمبررررري ةيةم الاتلتلرررررد فررررري اةمةبررررر  العصرررررةم الةسرررررطى، 

داكث ل  - بك  فلا  العمبلد –ةالسلتساملتلد في اتة   سل ؛ ةلعطي الزر ع الثا  
ت الطقرةب الكفصرزد ا  ... ة  اللرعبي )الزاار ع(لزر ع ككلجة للب لا   اقد بر لااو 

  بعرررري سررررتلت  يلررررية كررررت الترررريمل  إةالكماسررررلو الترررري تاررررلط اسررررتعك لا    ُتاَتَسرررر  
كتررةفم فقررط بةاسررطد الكيمسررلت الخ صررلت، ةكارريةي حصررا     الخرر ل. التعزررلو بارر

 ا كتلرر جاع القا رررل الرررالت لكزارررةت الاررر ل ا اتكرر  ي ةالكرررةامي الك للرررد. تتلارررد الرررج،
 د.م لاك  د كخت مة كايةية تسبل   الزر ع في الكاتكع ع التقزليلد اصفكعمفد تزج 

لل لصيق لاا التعكلو  زى العمبلد اك  لصيق  زى الاتلتلد ةالسلتسراملتلد؟ 
ي ترر  تق مترره بكرر  لقررةل الزرررةي  لررل لرريّل لرراا التعكررلو  زررى اي اطرراا  زررى العمبلررد؟
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بلد ةاا يل  ةات  اطمةاته  ت صةتل تا  الاي يمب العم  (49)كلماي ك لال بملواح
 لقةل بملو: اك  سازته اكا ع الات  العمبلد.

ت الكي ي بأت الفصاى تكط اصطت  ي )بكعتى اته الم طبلعي كت ت الد إد
ت ا ختافر ع التري تفرمق إتك  لالف  ت اازه. إات الطفل   لتعزكه ازرد اةلى( ف

ت الكلرازد الاقلقلررد إلار . فري الاقلقررد، برلت الفصراى ةالع كلرر ع الكختزفرد قري بةلررغ ف
الصعبد الةالية التي لةاااا  العمبي في الفصاى لري كلرازد تجةلري الامار ع فري 
اةاخرررم الازكررر ع لاسرررك ء ةتا لررر ع احفعررر ل، حتررره كرررت الكفارررةو ات لرررلب كرررت تزرررج 

 الاما ع ليء في لااتهد.

ق الفارةة برلت فصرلل لرتتر ؟ ةالرف بتر  ات تورلّ إلرى  الف بتر  ات ترمي ا  تبر م
فصلات  ة  كل تت ، ةبالج تقتم    كل تتر  كرت بعورا  الربع  ةكرت الفصراى؟ فري 

 رررت لرررالت السرررقاللت، ةاتمااكررر   الارررجء التررر لي كرررت لررراا الباررر  سرررأالُ  ةلرررة اج لررر   
 كفتةالت لااتا ي لال كت ي  ل ةاابه لزتاة  ب لعمبلد.

لفاصرى، برل كرت الرو   مل  في ات الو كسبب ع اتس ا الفاةة بلت الع كلد ةا
ةالرمقو فري كاتكعتر   اسب   اجيل م الع كلد، لة امتف ا تسبد احكلرد فري كاتكرع كر .

إللرررره بعرررر  عاررررب كرررر  الرررر م ب. ة %79ت لررررو لتارررر ةج، إا لقرررر م ، العمبرررري كعلرررر  إ
:   تسررتطلع ات تعررجة امتفرر ا تسرربد احكلررد (47)ةةاسررزم (46)لررت ارريالبرر اثلت اكثرر ل ا

الررد، برل تسررتطلع ات تسررتتت  ات امتفر ا تسرربد احكلررد ا جيةاإلررى  فري الررةطت العمبري
ت لال التسربد إبلت الفاصى ةالع كلد، ةللب بأي ا ل تتلاد له.  تس     جاي الفاةة ا

تررمة لكر ل تبعار  فالع للرد فري   لكتر  العمبرري لري تتلارد كب لررمة لخكسرد قرمةت كررت اإل
للرعة  العمبلرد. ع، ا ت لو الكسرتعكم فلره تاالرل اكت ا سترال ا ستعك مي البل

تره لرو لعري إتسر ت، فلاته بعي ا ستقال، ةباال الةامياع الك يلد التي تفرةق تخلرل اإل
لت ج كبمم لكثل لاا المقو الكعل  كرت احكلرلت فري العر لو العمبري. ة زرى ااةك تتر  
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امبه. إلى  جالد احكلد في ةطتت  كت لمقهالعمبلد ات تبيا باكاع ةاسعد التط ق إل
لررري تزرررج التررري تقرررةو باررر   ام ات كرررت اتارررل الاكررراع التررري برررياع فعرررا  ةاررريلم ب لرررا

جالررد سررتق م  اتاررل الاكرراع الع لكلررد إل ، ةالترري لظررت اتارر الااةكررد العماقلررد ا للرر   
احكلرررد، ا لاكزرررد فررري اةبررر  ةتمالررر . ةكرررت الكتتظرررم ات لارررةت  طررر ء الررريةل الكتتارررد 

لريةل العمبلرد برأكّب الا ارد لزتفط اابم كك  لة  زله اآلت في لاا السبلل. ةاكلع ا
لتزررج الاكرراع، لاررت ااررة  تزررج الررباي اآلت لرري السررعةيلد، ةالررلكت، ة كرر ت ةيةل 

 الخزل ، ةالسةيات ةالكرم .

كتطزقت  الثر تي لار  ات لارةت الكيمسرد العمبلرد. لرت تاقرق اي تاسرت فري لراا 
تعكل الفاصرى له ات لسزالتجو الكيمب العمبي بزرته؛ ةالتجاكه لاتو  إاا   إالسبلل 

 لتر   يت ا ت الريمب كلال لزسقال ةالكت قلد ب لفصاى إفي كا وماته، ةات للاع تا
اة فلجلرر ء اة مل وررل ع اة ارمافلرر ، اررالج لارر  التمالررج  زررى الكمااررل احةلررى كررت 
ترريملب الفصرراى ة يابارر ، ةالررج بترريمل  كعزكررلت اافلرر ء لترريملب كختزررف الكارر ماع 

تعر ةت البلرع كرع إاا   اءة ةات برد. ة  لتسرتى الرج إو ةقرم الزرةلد، كت اسرتك ا ةارا
 ةالكاكع الزرةي كع الكيمسد. ،الكيمسد، ةالكقلف كع الكيمسد

اكرر  اترره   لافرري لعكررل الررج ات تصرريم القررماماع، بررل لارر  ات تماقرر  الال رر ع 
 الكعتلد كختزف كماال تطبلقا  ةتتفلال .

لبلرررع.   تملررري ات تارررمو  ررراو الكلرررد  رررت الكيمسرررد ةاة  لقرررّل  كرررل ااارررجة اإل
قط ا   كرد التر ب كرت فارو تزرج احاارجة، ةلاتتر  تط لر  برأت لقرل اسرتعك ل الع كلرد 

اا رررد، ةالتزفررر ج بزررررد فررري الصررراف ةالكاررراع، ةات تةاررره لع كرررد التررر ب برررماك  ب إل
فصررلاد سررزلكد سررازد. ةازكرر  قررل اسررتعك ل الازكررد الع كلررد فرري تزررج احااررجة، ةاثررم 

اةسرع  تتلر م الفصرلل ةاوركاال الع كلرد  زرى  تر  كار    استعك ل الفصرلل، ا طل
 الكيى البعلي.
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تلررر طا  فررري التعملررر ، ةخ صرررد إلرررى  وررر فداكررر  الكاررر كع الزرةلرررد فعزلاررر ، ب إل
 او ةالكيامب ةالا كع ع، تعمل  الكصطزا ع، ات تماق  استعك لا  في اااجة اإل

لتعزلكلرررد فررري الرررباي ةات تسرررتكم بتف  زاررر  الكب لرررم كرررع الكاتكرررع ةكرررع الكقسسررر ع ا
العمبلررد، لتاررةت كمااررج تخطررلط لرررةي لكاتكعترر  ةكقسسرر تت ، ةات تسررتكم بتقرريلو لرري 

 ةجاماع التعزلو ةكختزف الال  ع التي تطزبا .إلى  العةت ةتقيلو الكلةمة

ت كرر  قيكترره تزررج الكارر كع لسررتاق التقرريلم، لاررت الكجلرري كررت العكررل كطزررة . إ
 ررر ية بعررر  لت لرررال الكاررر كع لاعزتررر  تتاتررر  إق برررت جلررر ية التتسرررلإتقطرررد اخلرررمة؛ فررر

 احبا  ، ةلجلي كت فع للتا  بلال   و.

اك  تسالل ا تص ل، ةبكعت ل الكطزق، فري العر لو العمبري فزرلب كري  ة لةاريتت  
العمبلررد ةاسرر ، بررل كرري  ة لتك سررات  السل سرري ةا اتكرر  ي. ةتسررالل ا تصرر ل لررتو 

البرررر  التزفرررر جي إلررررى  ع التزفجلةتلررررد،بتطررررةلم اااررررجة ا تصرررر ل الايلثررررد، كررررت اللرررربا 
اا ي الكةاه لزع لو العمبي بأسرمل؛ ارالج بتسرالل تتقرل الكرةاطت العمبري كرت بزري ةاإل

 زرررى كصرررما لا . لررريف الزررررد لرررة  ةاقتصررر يل    آلخرررم، ةفرررتل ابرررةا  التبررر يل ثق فلررر   
 ا تص ل؛ ةةاية كتازكلا  تتو بتسالل اتص لاو بع  ببع .

اجيلرررر م تعزررررو الزررررر ع احاتبلررررد فرررري العرررر لو إلررررى  كررررت الررررو احسررررب   الترررري ايع
تازلجلررد ةالفمتسررلد،   لررج اسررب   تتعزررق بفررمل العكررل. العمبرري، ةبلررال خرر ل اإل

، الريا   ته لسرةء ارظ الكرةاطت العمبري لصرع   زلره فري  قرم يامل ات لاري  كرا  إا إ
ل تازلجلررد اة الفمتسررلد. لكرر اا تاعررلررو لاررت لالرري اإلإاا  خ صررد فرري القطرر ا الخرر ل،

لك اا تاعل تزج الزر ع  اكد  لتزج الزر ع تزج القلكد  زى لرتت  طلعلت كخت ملت؟
المفعد ا قتص يلد ةا اتك  لد، ةترقثم برالج ب تا لر ع ابت  تر  التفسرلد لتزرج الزرر ع 

فري التةظلرف ةالتمقلرد لةلّري يةافرع  اس سل      كا   دةلزرتت  ب لكق متد با ؟ فاعل العمبل
ا يتا ، ةلخزق تأثلماع تفسلد ايلية تات ااة  الت ب ا  ى تعزكا  ة قب ل  زايلية لإ
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للا .   اقصي ات اقزرل التلرالع  زرى تعزرو الزرر ع احاتبلرد، لارت لار  ات تخفرف إ
 بع  الليء. دا تك يت   زلا  ةتاعل تظمتت  لا  كتةاوع

لمتبط لاا الع كل بع كل  خم ةلة ك  اسكلته دالرمبد الاو ملدد  تري الكرةاطت 
لعمبي؛ فب لماو كت احايا  الاس و التي تعللا  اكتت  العمبلد، ةب لماو كك  ق سرع ا

ت اميتر  ات تصر مح اتفسرت  إ  اتتر  إةثق فتره ة داور متهد،  هةتق سي كت الرم  ةيةل
كرت لرب بت  لق سري كرت امبرد اور ملد كملرمة، تتازرى بتا فرع  ابلرما   ةايت  ات قط     

كرةا  الراي لاتراى. ارالج ب لتظم لزرم   زرى اتره الت كثزدلب بت   زى دالرمبتدد الكت
د، ةبتا فتتر  إاريى الزرر ع الرمبلرتتازى لال الرمبد بتظمة كاتكعت  الع للد لكت لالي 

 اكت . إ زى استعك ل ا صطاح احاتبي في ايلثت  الع يي ةفي صافت  ةاااجة 
اكر   ت احةات  لارتت الج ك  اسك ل ابت خزيةت في كقيكته تقزلي الكرزرة  لزر لر . إ

 العة  تعتج بزرتت  ةاو متت !. حت تتةقف لال الظ لمة، ةتبيا

ةالتلرم، ةخ صرد فري اقرل  بت ءل  لكجلي كت البا  ةالترأللفاالعمبلد تستصمخ 
ا لأسف الكثقف العمبي ات   لاةت فري العمبلرد اترى اآلت قر كةب ةااري الكع او؛ إ

. االج اترى تازلجلد كثا  جد في اإلباةية ةلكةل ةةوةح ةساةلد استعك ل دةبستم 
لرررال الزاظرررد   تةاررري يا رررمة كعررر مف ةاارررية بكسرررتةى يا رررمة الكعررر مف البملط تلرررد اة 

كاكة ررد لرر كزد ةاورراد اسررتد التصررتلف كررت إلررى  احكلمالررد. لررالج تاترر   العمبلررد
كع او الكتمايف ع ةالكتت قو ع ةالكاتجاع ةالكةاي الكماعلرد احخرمى. ةقري قر و سرزفت  

تره إ  ات تصتف تزج الكعزةك ع ةتطبعار . إا  ةاصم الكعزةك ع، ةك   زلت  ب لب
 ةوع كقسف.

تكررر  لرررة إفاسررر ،  قةكلررر    اكررر  تعملررر  التعزرررلو الاررر كعي، فزرررلب ورررمةمة ةكطزبررر   
خيكد تجالا  لزعمبلد، بل حبت  ت  الةاقعلت اآلت بلت ت ملت: ت م اازاو بزرتاو، ةت م 

  لاليةتا ؛ ةكع الج  زلاو ات لتعزكةا با . للب صما او كع الزرد احاتبلد التي 
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لتررر ج  زرررى ةاررره احم  يةلرررد ااع قلكرررد تررريّمب ابت ءلررر  بزررررد الرررم لررررتاو. فكرررت 
البرريلال ع فرري التعزررلو ات الط لرر  لسررتة   بلررال افوررل، ةلفاررم بلررال اسررزو فرري 

ى ا سرررلبقإبررريات  بررره ةب لاررر ل؛ إاا     بزررررد فمورررع  زلررره. ة  لرررتو الرررج إلرتررره احو 
 ي  ة استعك ل احاتبلد لبمجةت الااد تزة الااد لتأخلم التعمل ، ةسلايةت يا كر   

كقتعرررد كررر  لرررو تبررريا ب لتعملررر . الرررف لكارررت ات لارررةت لتررر ج كصررر يم  زكلرررد  اااررر   
ار ؟ لكر اا لرو تبريا َتعزارو ب لعمبلرد اري لبار  ةلتلرم ب  مبل    ب لعمبلد ك  لو تخم  الا  

مسرلد العزكلرد؛ ةلري بر لةاقع كاصرةمة العريي ةللسرع باكزد تماكد لر كزد لزاتر  الكي
ترج إ، فكرثا   اخرات  الالكلر ءإاا  بالج الااو الب لغ الاي لصرةمل بار  ا رياء التعملر ؟

 –ااتررر   كيمسررري، ةلسرررتعكل فررري كسرررتةى كعرررلت    لكلررر    كلررراةما   ةااررريا   تاررري ات بررر   
ا الاتررر   قررري ةفررري اثلرررم كرررت احالررر ت تاررري ات لرررا -ا لسرررتد احةلرررى اة الث تلرررد كرررثا  

. ور فتا  لتماكتار  سرتةل   إا ليع طب  ته كماع ةكماع، ةبتعيلاع طفلفد تسرتطلع 
ت الااو سلطةل  ت التعمل ، ةستبقى تع تي تفب الكل ال التي تتاي   تا  ك  إ

لرررو تبررريا ةب لارررر ل بتاورررلم الرررل لررررتعزو فررري الا كعرررد ةفرررري ا قررري العزرررةو ب لعمبلررررد. 
  ا   ةالتقيلم.بد العماقلد الايلية ايلمت ت ب إلةالتامبد السةملد، ةاالج التام 

الكثقفررلت العررم ، ةالكختصررلت إلررى  فرري خترر و لرراا البارر ، اةي ات اةارره الرري ةة
ما اررو بررياء  كررتاو اة العرر كزلت فرري اقررل الزرةلرر ع ةترريملب الزررر ع بلررال خرر ل، إل

إلرى  فةتةاله باةثاو تاة كجلري كرت ا قتماار ع العكزلرد الككاترد التتفلرا، التري تاري
 ررر ية ا  تبررر م لزرتتررر  العمبلرررد لررررد مسررركلد ةلرررعبلد لزعررر لو العمبررري،   ب  سرررو برررل إ

 ب لفعل.

فررري كق لرررد لررره  رررت الفصررراى ةالع كلرررد، ةفررري كررر  لقرررةل  كرررق  (48)لقرررةل العقررر ي
ب لتفالم، ةكزخل لاثلرم ككر  قلرل ةلقر ل  رت لراا الكةورةا، لرة  بعر  اراو  رت 

 (:الع كلد تتقصه العزكلد )اقزد القةا ي
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ت فرري اررل اكررد لرررد ات بررد ةلرررد ارريل ، ةفرري اررل اكررد لااررد تاررال  ةلااررد إد
ابتاال، ةفي ال اكد ااو له قةا ي ةاصةل، ةااو   قةا ي له ة  اصةل. ةسلظل 

اةاق. الا ل  زى لاا الا ل ك  بقلع لرد، ةك  بقي ت ب لتك لجةت فري الكريامج ةاح
تازلجي، ةفزسفد ا ترع ع كل اإلت بزرد الفزت لأتي اللةو الاي ُلاَت  فله فميةب كزتة 

بزرد الجاما احلك تي، ةلت لأتي اللةو الاي تستة   فله قةال  السةق ال ك  لخطم 
 زرررى قرررما ل العبقرررمللت، ةلخرررتز  فررري ورررك  م التفرررةب، ةلترررميي فررري تةابرررغ احالررر ت، 

 ف لفصلاد ب قلد ةالع كلد ب قلد كيى الجك ت!

 الدةبور محمد راجي زغول
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