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 سالمة اللغة العربية

 وأثرها في المناهج المدرسية

 

 أ.د. زهير غازي زاهد

 جامعة بغداد

حديثي هنا في الوسائل التي تحّقق األمن  لعربيين ف ف نو حاات نا تحاات نا  لن  
األمنن  اتصتدننادأل واألمنن  السياسنني واألمنن  التننهائيف وتحتااننن ليرينند  لي ننا ن ننا  ا 

يخ ناف وصند تنوافب  الوسنائل التني لنو   حسن  وحيويت ا تما تانن  فني ودنوب من  تاب 
اسنترمال ا ينووي وحنبل وعن  مسنتقيل هنه  األمن  ألمتنننا    نحدنل وعن  النتنائ  
المن ننود ف ولخّففنننا منن  ثقننل هننها اليننيم الننهأل  خننه يمتننّد  لنن  افاصننناف وناعيننن  حيانننا  

ب يقدننب الن ننب فنني تقننديب األحننندا  ونتائا نناف و حيانننا  يااهيينن  األ مننا  والمتاسننن
الفبدينن  المَّصةتنن  والسننع وي  م مننا  ننال  منندهاف فيتننو   ثبهننا الامنناوي الّ نناب  وسنن  

 و صس  م  فائدت ا.  
 السياسة اللغوية الموحدة: -أ

فنننني يداينننن  القننننب  الواحنننند لقنننند  خفننننق الرننننبب فنننني مبحعتنننننا المرادننننب ف ونحنننن  
  فنننني    يحق قننننوا الوحنننند  فنننني الماننننال السياسنننني واتصتدننننادأل  و  حتننننوالر ننننبي ف 

   ياّدوا في الحفا  وع   -في األصل-الموصف م  الق ايا المديبي ف فينيتي ل م 
وحنند  لسنننان م يعتنننت م الفدنننيح ف وصننند دننناب  العتننن   هنننم مقنننّوم مننن  مقّومنننا  الدولننن  

في  -في استخدام العت  الحديث ف ف ه  اليعيع  العساني  في الو   الربيي والفو   
 -م وسنائل اعون م المتتوين  والمسنموو  والمبئين  خ ب  ماتن ا الترعيم والترّعمف ثن

والمَّسسننا  وعنن  اخت ف ننا    تحّتمننا  الوصفنن ج الانناّد  منن  وعمننال العتنن  والمثقفنني  



 11 

تتنننو  واويننن  لعخ نننب المبونننب النننهأل ياتننناف و نننننا و لسننننتنا. فمننن  القنننب  الما ننني 
سنننواصا  والمخّ  نننا  تتنننوال  تحنننت ل  و انننننا ثنننم احنننت ل بَّوسننننا وصعوينننناف وارعننننا  

 نست عك وت ن نت . فوت ن يادب است  تي  اصتداديا  وثقافيا  ووعميا ف نتعّق 

ينيتننني لعّتخ ننني  العتنننوأل    يتنننو  وعننن  ن ننناق الاامرننن  الربييننن  ومَّسسنننات ا 
يمسناود  المَّسسنا  العتوين  والاامرنا ف والّتخ ني  العتنوأل ينيتني    يتنو   ننام   

اخننت ف مباحعنننف ثننم وعنن  ن نناق اعونن م  ت ازئيننا ف يتننو  فنني ماننال الترعننيم وعنن 
ووسائعنف ثم وع  ن اق اعداب  و ا زت اف ثم وع  ن اق الاامرا  والترعيم الرناليف 
ثنننم وعننن  ن ننناق اّتحنننادا  األدينننال والمرعمننني  والنقاينننا  المختعفننن ... هنننها التخ ننني  
ي نننبف وعينننن وعمنننال صنننديبو  يرمعنننو  ينننبوف اعيثنننابف ت التحينننز  لننن   أل  نننتل مننن  

ص ننا  أل  الخ ننب ت يفننب ق ينني  ص ننب وص ننب وت   نن تال الفبصنن  التنني تنخننب األمننم وتفب 
يني   ائفنن  و ائفن ف  نمننا الامين  تحنن  حند  السننيف سنوالف وصننو  األمن  وبفرت ننا فخننب 
لعامي . وت يفنوتني     هتنب دندوب صنواني   و صنبابا  فني  ص ناب وبيين  دون   لن  

( 47ا  وعننن  سننن م  العتننن  الربييننن  بصنننم  الرمننل وعننن  سننن م  الربييننن  تقنننانو  الحفنن
ف وما ددب من  صنبابا  ي نها الخدنول فني تنونم 1744الدادب في الرباق سن  

 1741ولييينناف وصننانو  التربيننب فنني الازائننب الننهأل حننّدد يومنندي  بئننيم الازائننب سننن  
 ن اي  لت ييقنف وما زال يواان المداوب والرثبا . 

مسننننَّول  لتن نننا تيقننن  ازئيننن  مننن  ا نننن     تنننل هنننه  القنننواني  والعنننوائ   ييننن  و 
ومقدننوب  وعنن  هلننك الق ننب منن  ا نن   خننبةف ثننم هنني محنندود  التنفيننه لحاات ننا  لنن  
الوسائل المناسي  لت ييق ا ت ييقا   ام  ف هها  ها لم تتن  األحندا  صند ت ّن  وعي نا 
ونسيت ا. ييق  التخ ي  العتوأل والسياس  العتوين  الموّحند  فني ومنوم النو   الربيني 

نب هم ا التاي  المن ود . فالتخ ي  العتنوأل ت يتحقّنق التنبل المن نود مننن  ها لنم تس 
دننن ح ا والا نننود فننني هلنننك سنننيبا  متوازينننا  فننني تنننل مانننات  الحينننا  الرعميننن   العتننن  واح
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واألديي  واليومي ف ووع  امي  ماات  ممابست ا في وسائل الن ب وصاونا  الندبم 
 ... الخ. "والتاابب األوبويي  في دوم العت  واليي  والسوق ومتاتب الدوائب البسمي

الو ني  داخنل الدولن  من  خن ل الترعنيم واعون م واعداب  ثنم فني الحينا  اليومين  ت رنّد 
 .(1 نماهج اادة  في هها اتتاا "

لقننند تانننن  دنننوب مننن  الترننناو  يننني  المانننام  العتويننن ف وتانننن  يدايننن  ل هتمنننام 
ي واعداب  الثقافينن  لاامرنن  النندول الربيينن  فنني يننالتخ ي  العتننوأل وعنن  المسننتوة الربينن

 ثنننال ومننل المراننم الرسننتبأل الربينني الموّحنندف واتخننه   ننت   محننّددا  ي ن ننال متتننب 
تنسننيق التربيننبف لتنن  هننه  الينندايا  لننم تّتسنن  ولننم تّتخننه الخ نن  العتوينن  ال ننامع ف ثننم 

حنننادا  تنننا  تفتينننب فننني و ننن  خ ّننن  لتويننن   نننامع  فننني الفتنننب  القدنننيب  مننن  ومنننب اتّ 
ف وصنند اصتبحنن  مدننب و نن  مخ نن  ت عننزم يننن األص نناب 1741الام وبيننا  الربيينن  

الربيي  وفي مقدمت ا دول اتّتحاد لن ب الفديح  الس ع  الميّسب  وترميم استرمال ا. 
وصد تناول الّتخ ي  استرمال الفديح  في المَّسسا  الترعيمي  والثقافي  ومَّسسا  

المسنننننبف والنننننندوا  والمحا نننننبا ... النننننخف ولتننننن  اتتدنننننال الامننننناهيبأل والسنننننينما و 
التةخ نني  ت يقتدننب وعنن  النوايننا الحسننن ف وت هننو  مننل  و بتينن   و صننباب سياسنني  و 
دنننيات  مقتبحنننا  وو ننن  مدننن عحا  فقننن .      وت "صيمننن  لعمدننن عحا   ها لنننم 
ت سنتخدم فنني المانات  التنني   وندة  ل نناف وفني الوصنن  نفسنن ينيتنني    تتنو  الّتووينن  

 .(1 لعتوي  متّون  لعمناخ المناسب لتعقي هه  المد عحا ..."ا
نح   ه ندوو لعّتخ ي  العتوأل لن نب الربيين  سنعيم  وعن   لسن  الننا قي  ي ناف 
ت نقدد الوصوف فني وانن ترعّنم العتنا  الحين ف فن    لمنام المثقنف الربيني يعتن  حين  
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ن خ ن  الرعنم واألدب  و  تثب داب ها  همي  تييب  في هها الردب الهأل تتساب  فين
 وعننن فنني مختعنننف مااتت منناف  نمنننا نبينند المحاف ننن  وعنن  وحننند  الربيينن  وفدننناحت ا 

ت ويبهنننا   لسننن  الننننا قي  ي نننا ياوتيابهنننا لتننن  وقيننند  وح ننناب  واسنننر  والرمنننل وعننن 
 يالوسائل الح ابي . 

لقننند  دننني  التفتينننب يالسياسننن  العتويننن  الموّحننند  والّتخ ننني  العتنننوأل وا نننحا  فننني 
األ يال والانامريي  والنندوا  وااتماونا  الخينبال التني ت رقند وعن  مسنتوة مَّتمبا  

الو   الربييف وددوب التوديا  والمقنببا  فني ص ني  تربينب الترعنيمف واسنترمال 
الربيي  في ماات  الحيا  الرام  ووسنائل اتتدنال والاامرنا  والمراهندف ولتن  لنم 

  لتنفيننهها  و لتنفيننه التثيننب من ننا  وبال هننه  المقننبباتنناف يتنن  هننناك اليننا  واهتمننام 
 تنردام التخ ي  العتوأل ال امل وتياب وسائل التنفيه. 

العمللا الجللادع لبعريللب البعللليم والعلللوم الميبلاللة وبدريسلل ا  لل  مراحللا  -ب
فقند دنعح  الربيين  فني الردنوب الما ني   :البعليم قبا الجامعة ثم المراحلا العليلا

ففي الردب اعس مي استووي  التتييبا  الاديند   تستيراب التتييب والاديد في اف
في الماتم  والفتب والرقيد ف ثم امتّد   ل   مم  خبة تقيعت ا وترعمت ا با ي ف وفي 
الردننب األمننوأل دننعح  لتربيننب النندواوي  وتن ننيم اعداب  وص ننايا الماتمنن  وامنن ف 

لننم نسننم   حنندا  وصنند  فنناد  منن  تاننابب األمننم األخننبة البومينن  والفابسنني  وال ندينن ف و 
دوا  ل  األخه يعت   ميبا وبين  فني هلنك الر ندف وفني الردنب الرياسني ناند الربيين  
ين   و  تّتس  لتل المستاّدا  م  الرعوم والفعسف  واألدب و  نوب المدن عحا  المربة
الربييننن  وننن   بينننق ات نننتقاق  و القينننام  و التربينننب  و النحننن   و اتصتنننبال يرننند 

من  ن نام الربيين ف و  نب  تنهلك األسناليب الاديند  فني  تبوي  ا وارع نا منسنام 
 اتسترمال وع   لس  ال ربال و ص م التتةاب والخ يال.
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وفنننني الردننننب الحنننندي  "لنننننا خيننننب  نننناهد فنننني تنننندبيم وعننننوم ال ننننب والتيميننننال 
والبيا نننيا  الحديثنننن  والفيزيننننال والايولواينننا ووعننننوم الننننهب  والف نننال وال ننننب النننننووأل 

وال ندس  وومعيا  القعب المفتوف وتيبها فني اامرنا  الق نب والدناوا  التيماوي  
يعتنن  وبيينن  خالدن  لننم تقعننل  -وينتم -السنوبأل والتعيننا  الرسنتبي ف وصنند تننّم هلنك تعننن

منن   نني   أل متخدننل فنني هننه  الرعننوم... يالقيننام  لنن  زميعننن فنني اامرنن  وبيينن  
يننن  لتننن   خنننبة  خنننبةف دبم تعنننك الرعنننوم ياعناعيزيننن   و الفبنسننني   و األلمانيننن   و  

ف تمننننا  ّ  لنننننا مثننننات  فنننني العتننننا  (1 دننننعح  أل  تتننننو  مَّهعنننن  تسننننتيراب الردننننب"
المحننندود  نسننني   لننن  الربييننن  ت ننندّبم ي نننا الرعنننوم المختعفننن  فننني مدابسننن ا واامرات نننا 
وتستخدم ا في تل اوانب حيات ناف تمنا هنو فني يولنندا والمانب والندانمابك وبومانينا 

ف وصند  ثيتن  التانابب الرعمين     ترعنيم الرعنوم يالعتن  (7 .والسويد والنبوي  ويعتابيا..
القومي   تثب فائد  م  ترعيم ا يعت   خبة. فقد  اب  الاامر  األمبيتي  في ييبو  
 واسنننن  السننننتينيا  تابينننن ف فتننننا  انتنننني: "مامووتننننا  منننن  ال نننن ب تعقّنننن  األولنننن  

انين  دبوم المناد  نفسن ا دبوس ا في ماد  وعمي  مرين  يالعت  اعناعيزي ف وتعقّن  الث
يالعتننن  الربييننن ف ثنننم  ّد  المامووتنننا  اتمتحنننا  فننني تعنننك المننناد  المدبوسننن ف فتانننن  

منن  المنناد  يينمننا يعتنن  نسنني  اسننتيراب  %01النتيان   ّ  األولنن  صنند اسننتووي  نحننو 
ف ولمنا   ويند  التابين  ينالقبال  حين    عنب من  %40الثاني  م  المناد  نفسن ا نحنو 

                                                 
 1771سنن   01ع  الفتنب الربيني الرندد مقال في ما -د. مسرود يويو  –العت  الربيي  ووعوم الردب  .1
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ال  ندول متتوي ف ثم ا ختيب  المامووتا  لمربف  استيراب الماد  المامووتي  صب 
 .(1 المقبول ف فتان  النتائ  مقابي  لنتائ  التابي  األول  التحبيبي "

فالربيي  تينب صادنب  فني اسنتيراب الرعنوم وح ناب  الردنب تمنا هتنب  سنايقا ف 
  نما القادب و  التقّدم هم  هع ا والنا قو  ي ا.

 ضعه وبوحيده:و  -المصطلح -ج

لعمد ع   همي  تيبة في حينا  العتنا ف وتوحيند  فني اتسنترمال يزيند   همين  
وي رف م  اليعيع  العساني  في اتسترمال ثم الف م وع  ن ناق الدتلن ف وت يتحقّنق 
هنننها  ّت مننن  خننن ل التخ ننني  العتنننوأل وصنننباب السياسننن  العتويننن  الموحننند  وعننن  ن ننناق 

ين في لتا  متقد م  تالفبنسني  حين  تتنو  "امرين  الو   الربييف تما هو مرمول 
 .(0 ( تقوم يو   المد عحا  وتوحيدها"AFNORالتنمي  العتوأل الفبنسي   

   انرننننندام التخ ننننني  فننننني النننننو   الربيننننني انرتنننننم وعننننن  اتسنننننترمال العتنننننوأل 
   دنننننّ      –لعمدننننن عحا  الحديثننننن  خادننننن   لنننننها ن حننننن  الفو ننننن  المدننننن عحي  

ينننن  فنننني  ص ابهننننا الربيينننن ف فتتثننننب التسننننميا  لعمسننننّم  الواحنننندف ترننننّم الربي –الترييننننب 
ويحنند  اتخننت  ف و هتننب مثننات  لننهلك: وعننم العتنن  وفقننن العتنن  والعسننانيا  واأللسننني  
تسترمل في تثيب م  األحينا  لدتلن  واحند ف وتنها ال يتعين  والينيوين  والينائين ف وخنه 

العتنن  واألدب والنقنند األدينني  ي ننا : المدنن عحا  المو ننوو   و المرّبينن  فنني ماننال 
والرعننننوم وعنننن  اخت ف نننناف ف نننن   ونننن  المدنننن عحا  فنننني  لقنننناب ال نننن ادا  الرعمينننن  
الاامرينن  والرعيننا. تننل هلننك نننات  ونن  تينناب التخ نني ف وتثيننبا    مننا ابتفرنن  دوننوا  
م  العتويي  في ال نام والرنباق ومدنب والمتنبب الربيني  أل  ير ند  منب المدن ع  

                                                 
ماع  تعين  التبيين  ي نبايعم الرندد  -د. ها م ال بيف -مقال: مت  تدي  الفدح  لت  الترعيم الرالي .1

 .1770سن   11
 .14هامش  171 ومال مام  العت  الربيي   . 0



 14 

يثننق منن  الماننام  والمَّسسننا  العتوينن  يالترنناو  منن  متتننب  لنن  لاننا  متخّددنن  تن
التنسننيق يرنند اتتفنناق وعنن  مننناه  و نن  المدنن ع   و تربييننن ثننم   نناوتنف لتتننو  
النتنننائ  مثمنننب  لتوينننا  فننني تميننن  المدننن عحا  المنتاننن  ودتلت نننا الموحننند ف ثنننم نوو نننا 

رمال   لتفننننني يحاانننننا  التننننندبيم والتنننننيليف واليحننننن . فاسنننننت(4 المناسنننننب ل سنننننترمال
المدن ع  المترنّدد والدتلن  واحنند  ي حند  فو ن  فتبين  فنني اليحنو  المنتان ف و هننم 
م  نننب لعترننناو  هنننو توثينننق الترننناو  يننني  المَّسسنننا  العتويننن  فننني الم نننبق الربيننني 
ومتبيننننف ووعننن  سنننييل المثنننال: لقننند تنننا  اننندل  وينننل يننني  مدننن عحي: وعنننم العتننن  

.. والثنننناني  ننننا  فنننني دول والعسننننانيا ف فنننناألول  ننننا  فنننني مدننننب والرننننباق وسننننوبيا.
المتبب الربييف ووع  البتم م  محاول  اتتّفاق وع  توحيد  لنم تسنفب الا نود  لن  
نتيانن ف فاتات نناد  ننبوبأل فنني األمننوب الرعمينن ف ولتنن  ينيتنني    ت يتننو  اتات نناد 
الفننبدأل سنننييا  لحننندو   ننبخ فننني اسنننترمال العتننن ف والم ننم    يننندخل اتات ننناد  نننم  

ياب المدن ع ف فمنا يفيند العتن  وثينا  المدن ع  في نا هنو النهأل الا د الامري تخت
 ينيتي لن    ي ي ف واعيثاب م م في هها الماال. 

 ّ  ص ي  المد ع  العتوأل ينيتي ل ا    ت تخ   لبَّي  فبدي   و حزيين   و 
ص بينننن ف والخ فننننا  فنننني توحينننند المدنننن ع   ودننننع  المناص ننننا  فنننني اتاتماوننننا  

بانن  تف ننيل مناص نن  اليحننو  الربيينن  فنني ننندوا  يتيننب الربيينن  العتوينن   حيانننا   لنن  د
ع   ماعنن   تاّنينا  لعخنن ف والانندل فنني النندوو   لنن  ترننديل المدنن عحا  الثايتنن ف "و  ننت 
العسانيا  يالدفا  و  اسم ا وال اوم وع  مد ع  وعم العت  ووعن  المدن عحا  

ويي  يالنندفا  ونن  المسننتقّب  فنني مدننب والرننباق منننه ث ثنن   ايننالف و  ننتل يرننل العتنن
                                                 

م ح نا  المامرني التونسني حسن  حسنني ويند الوهناب فني  171العتن  الربيين   ان ب:  ومال مام  .4
 ننن ل  المدننن عحا  المتبامننن  وم ح ننن  المامرننني السنننوبأل مدننن ف  ال ننن ايي وننندم تننن لف منننناه  
التربينننننب لتنننننيتي ينتنننننائ  مفيننننند ف واصتنننننبف يننننني  يوتنننننل و ننننن  المدننننن عحا  لعانننننا  متخددننننن   أل  

 ي  الرعوم وت سيما الزباو .المد عحا  التي و ر ا المام  ت ت مل ام



 11 

المدنن عحا  القعيعنن  التنني و ننروهاف وتننا  هننها الموصننف منن  الروامننل التنني ارعنن  
 .(1 حبت  التبام   ل  العت  الربيي  في وعوم العت  تتوصف ود  سنوا "

الم تع  القائم  في ماال التربيب التي ت نيب  لن  تقدنيب المَّسسنا  العتوين  
 خبةف تترّعق في وص  و   المد ع  م  ا   وانردام التخ ي  العتوأل م  ا   

وونندم اّتخنناه الوسننائل الفرةالنن  ع نناوتن صيننل    ي نني  وعنن   لسنن  النننام والدابسنني ف 
فنانننند  سننننمال انت  والمسننننتحدثا  األانيينننن   و المدنننن عحا  الرعمينننن   و األديينننن  
والنقديننن  ي قتنننبف ل نننا مقننناي   يرننند  نننيوو اف ومنننا ي قتنننبف مننن  مقننناي   تتنننو   حياننننا  

رنندد  تيننب موحنند   و ت تفنني يننالتبلف فتحنند  اليعيعنن   و التننندب  حيانننا  يير نن ا مت
انخب. م  هلك األسمال انتي :  المبننا ( لعتعفزينو  و الخيالن ( لعسنينما و ال ابمن ( 
لعت ك و المهيا ( لعباديو و ال اتف( لعتعفو  وتيبها صد و ر  يرند  نيو   سنمائ ا 

مدن عحا  و  نر  صند  خنه  تسنتقب وعن  األلسن  األانيي . ومّما يحمد    امعن  
 وتومييل  و التاب(.ف مثل  يو  السياب  يدت  م   األوت بد األانيي

وم ننننتع   خننننبة هنننني ونننندم اتفنننناق الماننننام  والمَّسسننننا  العتوينننن  وعنننن  توحينننند 
المدننن عحا  المو نننوو  تسنننترمال ا فننني األص ننناب الربييننن ف وهنننه  الم نننتع  تارنننل 

بب  لنن  الف ننم منن  اسننترمال المبنننا   و التعفنناز لعتعفزيننو  اسننترمال اتسننم األانينني  صنن
 والخيال  والسيما لعسينما وتيبها. 

 ه  يدننني  اّتخننناه القنننباب السياسننني النننهأل يحنننّدد الخ ننن  العتويننن  وعننن  مسنننتوة 
الو   الربيي م  خ ل مَّسسنا  الاامرن  الربيين  وتنفينه  يرند مرالان  المدن ع  

تتننب تنسننيق التربيننب تمننا ياننبأل فنني النندول ونن   بيننق اتحنناد الماننام  الرعمينن  وم
الم تم  يعتات اف ولن بب مث   يفبنساف ف ي  ديد  اتهتمام "يدوم متان  لتت نا فني 
  نننناب المتتيننننبا  الرعمينننن  المرادننننب ف ووعنننن  الننننبتم منننن  واننننود مئننننا  المَّسسننننا  
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 17 

المتخددننن  فننني اواننننب لتننن  محننندد ف فننن   القنننباب السياسننني فننني التخ ننني  العتنننوأل 
عان  الرعيا لعت  الفبنسي  التاير  لماعنم النوزبالف وتترناو  المَّسسنا  يددب و  ال

المختعفنن  فنني و نن  هننه  اتتااهننا  مو نن  اليحنن  والتنفيننه والتقننويم. وونن  العاننن  
لتنني تنّسننق  1741الرعيننا لعتنن  الفبنسنني  تتّوننن  الامرينن  الفبنسنني  لرعننم المدنن ع  

المدنننن عحا  ولاننننن  دباسننننا  األومننننال التنننني تقننننوم ي ننننا الامرينننن  الفبنسنننني  لتوحينننند 
المدنن عحا  التقنينن  الفبنسنني  ومبتننز دباسنن  العتنن  الفبنسنني  الحديثنن  والمرادننب ...ف 

 -وفننني مقننندمت ا ص ننني  المدننن عحا -وتنننل هنننه  المَّسسنننا  ت رنننن  يق نننايا العتننن  
 .  (7 وتبّ د يرمع ا السع   الرعيا في الدول  في اّتخاه القبابا  المناسي "

 راسة:اللغة ومناهج الد -د

ف ثنم 1707تا  عصباب ماعنم الاامرن  الربيين  م نبو  ميثناق الوحند  الثقافين  
ومن ننا: متتننب  -صيننام المن منن  الربيينن  لعتبيينن  والثقافنن  والرعننومف ثننم تتامننل  ا زت ننا

تنسننيق التربيننبف والمبتننز الربينني لعتقنيننا  التبيوينن ف ومر نند الخب ننوم النندولي لعتنن  
لمبتنننز الربيننني ليحنننو  الترعنننيم الرنننالي وم نننبووات ا الربييننن  لتينننب الننننا قي  ي ننناف وا

ثمب  ا ود وبيي  م  ني  صنام ي نا الرعمنال  -القومي  في التيليف والتبام  وتيب هلك
والعتوينننو  والسياسنننيو  فننني  تثنننب مننن  ندنننف صنننب  فننني المانننام  الرعميننن  والمراهننند 

تاتماونا  الثقافي  والاامرنا  وتيبهناف وصند سنيق      صيمن  المنَّتمبا  والنندوا  وا
دنننن ف مناهانننننف ومحنننناوت  تحديثننننن وتننننوفيب تننننل  الّداوينننن   لنننن   دنننن ف الترعننننيم واح
حا ت ننا ييسننياب البواينن  واألمنن  لتنني  المسننتعزما  لت ننويب  وت ننويب لتتننن الربيينن  واح
تستتل  اصات ا  فتتو  لت  ح اب  حديث  في ماات  الرعم واألدب وت ييق ال نّو  
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 ثننب العتننا  األانيينن  فنني لتنن  الترعننيم منن  ا نن  ينني  الفدننيح  ول اات ننا منن  ا نن ف و 
  خبة. 

   اسنننترمال الربييننن ف لتننن  صوميننن ف فننني مباحنننل الدباسننن  التننني تسنننيق الاامرننن  
وتربيننب موادهننا الرعميننن  ومدنن عحات اف م عنننب م ننم ومعننّ ف خدودنننا ف فنني الننندول 
التي تخّعد  من  السني ب  الفبنسني  ومن  فنبل لتت نا وعي ناف ففني المنَّتمب التاسن  

ف تانن  التودني  "   تتنو  لتن  الترعنيم فني المباحنل 1740تحاد المرعمي  الربب ت
الننث   اتيتدائينن  والمتوسنن   والثانوينن  لعمننواد الدباسنني  اعنسنناني  والرعمينن  هنني العتنن  
الربييننن   وهلنننك حتننن  ي نننّل لعمدبسننن   اير نننا القنننومي الدنننبي ف وت يمنننن  هلنننك مننن  

 تد  ندو  وبيين  لخينبال فني  ونداد مرعمني العتن   ف وصد(11 الرناي  يالعتا  األانيي "
م "تنفينننه التودنننيا  التثينننب  التننني تترعّنننق يتربينننب الرعنننوم وال نننب فننني 1744الربييننن  

ف وفننني منننَّتمب التربينننب البايننن  (11 الاامرنننا  الربييننن  وو ننن  يبننننام  زمنننني لنننهلك"
التبيوين   تا  اتتاا     يتو  الترعيم يالعت  الربيي   ألنن "استااي  لعحقائق 1711

التي  ثيت   ّ  ترّعم اعنسا  يعتتن  صوة مبدودا  و يرد  ثبا ف و نن  حفل يالنتائ  الخّيب  
 . (11 م  الناحيتي  التمي  والنووي "

وع  البتم م  اتخناه القنبابا  والتودنيا  فني اتهتمنام ينالترعيم صينل الانامري 
يم الاننامري والرننالي الننهأل تننا  مو نن  اهتمننام المَّسسننا  العتوينن  ثننم تربيننب الترعنن

                                                 
ف األسنننننم العتويننننن  لرعنننننم 011ل  1740الخب نننننوم  –المنننننَّتمب التاسننننن  تتحننننناد المرعمننننني  الرنننننبب  .11

 .111المد ع  ل 
ليحنن  وسننائل  وننداد مرعمنني العتنن  الربيينن  فنني  ننندو  خيننبال -المن منن  الربيينن  لعتبيينن  والثقافنن  والرعننوم .11

 .111ف األسم العتوي  لرعم المد ع  17ل  1744البيال  –الو   الربيي 
ان ننب التقبيننب المت ننم  لعمن عقننا  األساسنني  والتودننيا  التنني دنندب  ونن  مننَّتمب التبيينن  الباينن   .11

ل    1711لسنن  البايرن  ا -ماع  مامن  العتن  الربيين  األبدنني – 1711المنرقد ي نا  يالمتبب 
 .111ف األسم العتوي  لرعم المد ع  ل 117ف 111
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وتدبيم الرعوم يالربيي  الفديح  وتربيب المد ع  واح اوتنف لم ناد هه  القنبابا  
وت التودنننيا  صننند  خنننه  مانننال الت يينننق  ّت صعننني  . فتربينننب الرعنننوم وعننن  مسنننتوة 
الاامرننن   يةقتنننن سنننوبياف  منننا فننني يننناصي األص ننناب الربييننن  فمنننا زال مترثّنننبا  واع نننن ينفةنننه 

يينن ف ومننا زال التنسننيق  ننين مفقننود  و  ننريفا  وعنن  ن نناق وزابا  التبيينن  يعتننا   ان
والاامرا  والماام  العتوي  واألا ز  اعدابي  وتع م ي تو م  ودم التنسيقف حتن  

  دي  التنسيق م تع  م  الم اتل التي ت  بف في تل المَّتمبا .

ريف لننم تننزل ووعنن  الننبتم منن  التتييننب فنني تتننب المننناه  فنني الترعننيم صيننل الاننام
لننن  اتسنننتران  ينننالخيبال المتخددننني  وتنننبك  المنننناه  تفتقنننب  لننن  الدصّننن  مننن  ا ننن  واح

 المحسوييا  في تيليف لاا  المناه . 

 ما الاامرا ف فما زال   صسام العت  الربيي  ت نتو من  تخعّنف منناه  التندبيم 
ودبسنا  وصنبال ف  في اف وما زال  التتب القديم  تقنّبب وت ي رنبف تيبهنا  ّت ننادبا   نبحا  

متاني  اعفاد  منن فني  وع  البتم م   يو  من   وعم العت  الت ييقي يتل فبوون واح
 تل مباحل الدباس . 

 ما التتب المَّلةف ف فما زال  ت تو الفقب المن ايف ويتعب وع  مَّلفي ا البوف 
 التاابي   تثب م  الرعمي . 

ألصسنام والتعينا  األخنبة هناك ص ني  م من  هني دبوم الربيين  التني ت خّدنل ل
:  ن نا توتنل (11 تيب صسم الربيي ف ف ي ما زال  مترّثب  و ريف ف و هم  سياب  نرف ا

لمدبسنني  تينننب  تفننال فننني تالنننب األحيننا ف  و  ن نننا ت ننَّدةة لتتمعننن  األندننني  دو     
تنال م  اتهتمام ال زمف ثم ودم اتتنبا  ال عين  فني التعينا  الرعمين  واألصسنام تينب 

دنننن   لرنننندم واننننود الحننننوافز التنننني ت ننننّا  وعنننن  اعصيننننال لدباسنننن  الربيينننن   و المتخد
                                                 

ان ب يح : تدبيم العت  الربيين  فني التعينا  الرعمين  فني اامرن  الفنات  لعندتتوب محمند ين  الحناجف  . 11
 .1771وهو يح  ميداني صام ين سن  
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عحسام ال عي  يردم الب  ا  و الفائد  م  هه  الدبومف   اف   ل     المناه  لم 
تو نننن  يرنايننننن  وفنننننق تخ ننننني  وا ننننن  المرنننننالم ووا ننننن  األهنننننداف. فالربييننننن  لتينننننب 

تتناسنب والقسنم والتعين   المتخددي  ينيتي    تتو  مفبدات نا من انا ف وامن   سن ع   
التننني ت ننندبةم في ننناف وهننننا يننندخل منننن   التننندبيم وصننندب  المننندب م فننني  دال م متنننن ثنننم 
مفننبدا  المننن  . فالتنندبيم تيننب ننناف   ها تننا  التيتينند وعنن  تعقنني  القواونند الن بينن ف 
وتنها تينب نناف   ها خا نب المندب م  عيتنن يالع ان  الدةابان ف ينل ينيتني لنن    يتثنب 

صا  فنني المنناد   الحننواب منن  ال عينن  ياسننترمال الفدننيح  الميسةنن     نناف   لنن  الم ننو 
المربو ننننن ف وصننننند تحتننننناج  لننننن  وسنننننائل اعي ننننناف والرنننننبول المبئيننننن   و األا نننننز  

 والمختيبا  العتوي  لزياد   تقا  الن ق واألدال.

تنننل هلنننك ينيتننني    ينننتم  ي نننا  وفنننق تخ ننني  لتنننوأل وتنسنننيق يننني  المَّسسنننا  
ريننننن  ووزابا  التبييننننن  ومَّسسنننننا  المن مننننن  الربييننننن  لعتبييننننن  والثقافننننن  العتويننننن  والاام

والرعننومف واعفنناد  منن  تننل وسننائل اعونن م المختعفنن  فنني  يدننال المرعومنن  المقننبول  
والمسموو   و المبئي  يعت  فديح  ميسةب ف يتو  ي ا الترعيمف وي ا يتنو  األدال فني 

ا ب الاماهيب ف    و  األحادين  السينما والمسبف وتيبهما م  الوسائل التي تخ
 والندوا  والمحا با  والخ ب.

 العربية والدارجات: -هل

    هنننم هننندف مننن   هنننداف اعدننن ف العتنننوأل يتنننل واوهنننن هنننو التقبينننب يننني  
الفديح  والع اا  التني تن نق ي نا الماتمرنا  الربيين ف وتنل منا ب مين  ينن الربيين  

ت ا فني اسنتيراب الح ناب  والرعنوم م  ويوب في نحوها ودنبف ا وتتايت نا ومحندودي
الحديث ف تل هلنك تنا  التنبل مننن تنوهي  الربيين  فني نفنوم  هع نا والننا قي  ي نا. 
فيالسي ب  وع  لسان م تتم السي ب  وع  ثقافت م وفتبهم ومقنّدبات مف وهنها ال ندف لنم 
يتننن  حنننديثا  لننندة القننننوة اتسنننترمابي ف ينننل ينننا  دننننبيحا  فننني تيننناب الّنسنننق الثقننننافي 
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سننمة  يالرولمنن  النننهأل يننا  يختنننبق افاصنننا ومنا قننننا الثقافينن  المحّبمننن  ونن   بينننق الم
 و من ييلوانن الزاهي  وف ائياتن ها  التقنيا  الرالي  المت وب ف ف    ون  هيمنتنن 

 اتصتدادي  والرستبي .

لقننند   ننننب  تيننننابا  ااتماوينننن  تنننندوو  لنننن  الن ننننول يننننالماتم  الربينننني ثقافيننننا  
ف وصنند (17 اوتينناب    العتنن   هننم وامننل فنني الت ننوب واتسننتق ل لعدولنن ووعميننا  ولتويننا  ي

ب  صنباب خ نن  نامع   ت سنخة صّب وزم اامر  الربب وع  اتينا  سياسن  لتوين  موّحند  واح
ف -تما هتنب  -ل ا تل اعمتانا  في تل الماات  تماال الترعيم في تل مباحعن 

لعتعمنننا  األانييننن  صينننل وتوحيننند المدننن ع  والانننّد فننني و ننن  المدننن عحا  المقايعننن  
 ننيو  األانيننيف سننوال  تننا  هلننك فنني تنندبيم الرعننوم فنني التعيننا  والمراهنندف  م فنني 
المنننوانم لمختعنننف الي نننائ  وانت  األانييننن  لترنننبف فننني السنننوق يتعمنننا  وبييننن ف 
ويحفنننن  ال الننننب دبسننننن يمدنننن عحا  وبيينننن ف واسننننتت ل  ا ننننز  اعونننن م المختعفنننن  

ومننا  الربيينن   لنن  اانننب المَّسسننا  والماننام  لعحنندي  يالفدننيح ف ثننم وصننوف الحت
العتويننن  لعننندفا  وننن  الربييننن  والحفنننا  وعننن  نقائ نننا. وهنننه   ننن اد  مننن   حننند العتنننويي  
الفبنسننيي ف وهننو المست ننبق تننانتينو الننهأل دبم  تثننب منن  و ننب ل اننا  وبيينن  فنني 
ومنننق و دنننال ف يقنننول فننني ص ننني  الدنننبا  يننني  الراميننن  والفدنننيح : "   اتخنننت ف 

ننني فنني حالنن  الرننبب خادنن  ألف ننم تننل العتننوأل  نن ّب والوحنند  العتوينن  خيننب و ننيمف واح
الف م و بة م  الحق    ي رب الرببف المتياود   ص ابهمف يحاات م  ل  لتن  واحند  

                                                 
لمَّسسا  العتوي   والرعمي  تان  ا ود تثيب م  المدعحي  م  الرعمال الربب ومثقفين   اف   ل  ا .17

تبفنن   ننراب توحيننند العسننا  الربينننيف والسننري  لننن  بدم ال ننّو  يننني  الفدننيح  والع انننا  ليسنن ل تفننناهم 
الرنننبب يعتننن  م نننتبت  فننني مختعنننف  و نننان مف ول نننها تانننن  محا نننبات م وسنننري م. ان نننب:  الع انننا  

مامنن  العتنن  الربيينن  فنني  القومينن  وتوحينندها فنني النني د الربيينن ( لع ننيخ محمنند ب ننا ال ننييييف ماعنن 
 وما يردها. 11ل 17القاهب  ج
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هننننني بمنننننز وحننننندت م البوحيننننن ف و   هنننننه  العتننننن  الموحننننند  ت يمتننننن     تتنننننو  سنننننوة 
 .(11 الفديح ..."

ال منننا نرانينننن مننن  هنننها اليرننند يننني     تنننل هلنننك  ها منننا تحقنننق يتنننو  تفننني   ي ن ننن
الفدنننيح  والنننداباا ف ويالتننندبي  ت نننيق ال نننق  يننني  التتايننن  والن نننق فننني الماتمننن  
الربييف فتدي  الربيي  الفديح  لت  التتاين  واألدب. والربيين  المرادنب  التني هني 
لتنن  م ننتبت  ينني  الرننبب ت ييرنند ن ق ننا ونن  الفدننيح  تتننو  لتنن  اليينن  والمدبسنن  

مرمنل والحقنل... وتابين  تربينب مدن عحا  الانيش فني الرنباق وسنوبيا والسوق وال
ومدب ولييينا وتيبهناف ارعن  الانندأل  لن  حند  تيينب يحفن   سنمال البتنب واألسنعح  
و ازائ نناف ثننم تابينن  تربيننب الرعننوم وتدبيسنن ا فنني الاامرننا  السننوبي ف تمننا الا ننود 

تي  يخ ن  وبيين   نامع ف الميهول  في لييينا فني هنها المانال ينيتني    ت ني  و   تنب 
ب  م  لتات ا ودوم ا يتل الوسائل.   وصد مّب هتب مواصف الدول المتح  

   السري  ل  توحيد الن نق فني تنل الني د الربيين  لنيم مسنتحي    ها تراونن  
المَّسسنننا  العتويننن  والتبيويننن  واعو ميننن  يننندوم السنننع ا  السياسننني   يحيننن   ها صنننب  

ن الرباصي والسوبأل والعييي والازائبأل...ف وهنها ت يتنو   ت المدبأل نّدا   دييا  يف م
يتوحينند الفدننيح  واح نناوت ا. ونحنن  ت نقدنند يتوحينند الن ننق انرنندام يرننل الفننبوق 
الع اي  في النيب   و  بيق  األدالف ف ه  الفبوق ت تسعم من ا لت  من  العتنا  م منا 

لمدينن  لنيم تبيينا ف فالعتن  تان  ويقاَّها في العسا  الربيي فني هنها الق نب  و هنه  ا
لنننم تسنننعما مننن  مثنننل هنننه  الفنننبوق  -وهمنننا لتتنننا  والميتنننا -اعناعيزيننن   و الفبنسننني  

الع اينن ف لتنن  العتنن  الم ننتبت  اسننترمع  فنني الن ننق  و التتاينن  وامنن  فنني تنننداول اف 
فاعناعيزينن ف وعننن  سنننييل المثننالف لنننم تسنننعم منن  فنننبوق فننني الن ننق يننني  سنننتا  لنننند  
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وتها يين ما ويي  ستا  ويعزف حت  حي  يتتعم الواحد من م يالعت  وستا  استتعنداف 
.    هننننه  ال ننننواهب يتتّفع ننننا الننننزم  وانت نننناب وسننننائل اتتدننننال (10 الم ننننتبت  الرامنننن 

والتفنناهم والتننداخل اتاتمنناويف يحينن  تننهوب الفننبوق  ننيئا  ف ننيئا  ويسننود التوّحنند  و 
تي    نسر   لين لتحقينق  من  الت اين في الن ق. هها هو ال دف المن ود الهأل يني

لتتنننناف والحنننوابا  والمناص نننا  التننني داب  فننني  بوصننن  المانننام  العتويننن  والمنننَّتمبا  
المختعفننن  داب  حنننول هننندف بدم ال نننّو  يننني  الفدنننيح  والنننداباا ف واخبهنننا منننَّتمب 

ف 1771 ننيا   10مامنن  العتنن  الربيينن  فنني القنناهب  فنني دوبتننن السادسنن  والخمسنني  
النندتتوب  ننوصي  ننيف:    ال نندف منن  اليحننو  والمناص ننا  هننو   وعنن   ميننن  الرننام

 .(14 "ييا  ال بق والوسائل التي ت بف  ي ا الحوااز يي  الرامي  والفديح "

    هننم الروامننل التنني ت بفنن  ي ننا الحننوااز وتقننّبب منن  ل اننا  العسننا  الربينني: 
لتنال الحندود والموانن  التني تحنول دو  اتتدن ال والتمنازج فت  الحدود يي   ص اب ف واح

اتاتمنناويف واح نناو  الترعننيم فنني  وسننا ن وفننق سياسنن  لتوينن  موّحنند ف وبفنن   ا زتننن 
اعو مي ف وتواين يبامان ومسعس تنف وت اي  الرنامعي  في ناف وفسن  المانال  منام 
تيننناب األدب البوائننني والمسنننبف والسنننينما يالعتننن  الربييننن  الفدنننيح  تمنننا هننني تابينننن  

والوصنننوف يحنننزم فننني وانننن الننندووا  التننني تننندوو تسنننتق ل البوائننني ناينننب محفنننو ف 
ف ولت  يمت  ت اي  دباست ا لنستخعل من ا ما ينندم  (11 واميا  األص اب الربيي 

                                                 
 .111ان ب: العت  يي  القومي  والرالمي   . 10
   1771ف سننن  01"تيسنني  صواونند العتنن  الربيينن " لعنندتتوب مي ننال حاننابف ماعنن  الفتننب الربيننيف الرنندد  .14

 .14ل 
يالراميننن   نننربا  وبوايننن  ومسنننبحا ف وير ننن م  لننن  ت رنننيم    نننب تتةننناب ونننبب دونننوا  لننن  تتايننن  األدب .11

الفدنننيح  يحنننواب يالراميننن ف وير ننن م دونننا  لننن  تتايت نننا يعتننن  ثالثننن  تننندوو  توفينننق الحتنننيم فننني تتاينننن 
"الدفق "ف وير ن م تتي نا يالرامين  العينانين ف ثنم  وناد تتايت نا يالفدنح  ال نريي  تمنا يسنمي ا ليقب هنا 
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ونن   بيننق وقنند المننَّتمبا  والم باانننا  الربيينن ف تتننو   (17 منن  الربيينن  المرادننب 
الرباق فني    ين ييسواق الربب صيل اعس م  و ت ين م باا  المبيد الهأل انرقد في

السننيرينيا ...ف ومنن  هننها التمننازج والتننداخل العتننوأل تن نني مننا ا دنن ع  وعنن  تسننميتن 
يالعتنن  الثالثنن   و الوسنن  ... وهنني وبيينن  ودننبي  ل ننا مسننتواها الفدنني  ومسننتواها 
الننندابج تمنننا فننني اميننن  العتنننا ف فيّتدنننل مسنننتواها الفدننني  فننني  صدنننا  يالفدنننيح  

فنني  صدننا  يدابانن  األمينني ف ومنن  ال ييرنني    القديمنن  تمننا يّتدننل مسننتواها النندابج 
يتنننو  هننننها  المسننننتويا  متتنننامعي ف  أل يتوّزوننننا  فنننني اتسنننترمال توّزوننننا  تتامعيننننا  ت 

 .(11 تنافسيا ف فيختّل الفدي  يالتتاي  خاد  ويختّل الّدابج يالخ اب خاد ..."

 اصاحة:االبعساع اللغوي وابعباع المرونة بجاه الجديد والشائع مع مراعاة ال -و

ي ننتمل هننها الحننندي  وعنن  اننانيي  م مننني  فنني الرمننل العتنننوألف  حنندهما يتّمنننل 
انخننب وفنني تننل اانننب حنند  دننباوا  وخدننوم ف ولتنن  العتنن  تانناوز  هلننك تعننن 
و ّل هلك الدبا  وتعك الخدوم  خيبا  في التتبف  ما العت  فقد  خه   بيق ا في 

ننن لج وعننن  حسنننب تحقيقنننن حااننن  الت نننوبف ومنننا اوت نننب لج وعينننن  نننلة مسنننترم    و   هم 
 الخ اب  و األدب  و المرام. الاانيا  هما:

اتّتسنننا  العتنننوأل واألخنننه يالاديننند النننهأل ت يترنننابل مننن  الفدننني   لفا نننا   -1
 و ساليب.

                                                                                                                        
ب مقننال   ننتال الفدننح  والننداباا  د. اليتننوش فنني تتنناب ص ننايا الرننبب فنني مختعننف  ص ننابهم  ان نن

ف 14مقال  "حول تيسي  صواوند العتن  الربيين "ف د. حانا ل 110ف 111العت  الربيي  المرادب  ل 
 .171 -111م  حدي  ال رب الحب لعدتتوب ويد الاياب الم عيي 

 سا  في لت  الابائد  و اعو م.م  هلك ما   لف في بّد الرامي الفدي  تما يدخل في هلك الدبا . 17
 .114 -141ف وان ب 114مقال  "  تال الفدح  والدابا " لعيتوش  . 11
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اتّيننا  المبوننن  وونندم الترّدننب تاننا  العتننا   و الع اننا  التنني ترننيش فنني  -1
  ل العت  الربيي  الفديح . 

والعت   ع  اتّتسا  الهأل تبّدد في تتب النحونيخه مد االبعساع اللغوي:  -1
يمرننن  التوّسنن  فنني األخننه منن  الادينند مننا ت يترننابل منن  الفدنني ف  و مننا تسننتووين 
الربيينن  وت يننَّثب فنني  ن مت ننا العتوينن ف وفنني  ننول مننا ودننفن اينن  اننني يينناب فنني 

. ينيتنننني لنننننا    نيخننننه  يدتلتننننن ال ننننامع  لمننننا تقت ننننين الربيينننن  (11  ننننااو  الربيينننن 
لمرادنننب  مننن  هنننها السنننيل الرننناتي مننن  المدننن عحا  واألسننناليبف هنننها السنننيل النننهأل ا

يحتننناج مننن  الا نننود العتويننن  واسنننتت ل  اصنننا  الربييننن  التثينننب الم نننني تسنننتيراين 
وتبوي ننن فنني بحاي نناف ونن   بيننق التنمينن  العتوينن  فخدودننا ف فنني ماننال المراننم 

ها لننم ندننل ياسننترمال وسننائل التنمينن  المختعفنن  منن  ات ننتقاق والتبامنن   والتربيننبف واح
 ل  ما يفيد م  هلكف فاتصتبال هو الوسيع  وهو   رف اعيما . لقد ي هل  ا نود 
لتوي  في ماال التربيب منه الندف الثاني م  القب  التاس  و ب وصد مّثل التيناب 

م(ف  مننا 1114المنتحّف  فنني العتن  ياألخننه منن  المرنّبب  حمنند فنابم ال نندياق       
م(ف فقنند مثّننل تينناب اتّتسننا  يوسننائل التنمينن  العتوينن  1717المتبينني   وينند القننادب 

فخدودنننا ف المرانننم وينننبة  هميننن  التربينننب فننني هنننها المانننال. وصننند  نننتع  ص نننني  
التبام  والتربيب الماام  والمَّسسا  العتوين  تثينبا  ومنا زالن ف وصند اّتخنه  صنبابا  

يرنل األلفنا  األوامين   في هلك تقباب مام  العتن  فني القناهب  يانواز    يسنترمل
وند ال بوب  وع   بيق  الرنبب فني ترنبيي مف وصند و ن  صينودا  لعتربينب فني مانال 
المد عحا  األديي  والفني  خادن ف و نال الحنواب فني المانام  العتوين  فني ص ني  
التربيننبف وفيمننا ي رننبةب منن  األلفننا  والمدنن عحا ف وفنني منندة التحننويب فنني التعمنن  

                                                 
 .. وما يردها.1/101الخدائل  . 11
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ينن  لارع ننا موا فقنن  ألوزا  التعمنن  الربيينن  وماننات  اسننترمال اف وتننا  لعتننويي  المربة
اباَّهننم ومننهاهي مف فننالعتويو  السننوبيو  يفّ ننعو  تبامنن  المدنن عحا  األانيينن  فنني 
التالننب.  مننا مامنن  العتنن  الربيينن  فنني القنناهب ف فيميننل  لنن  تربيننب المدنن عحا  فنني 

التربيننب ينني  الننتحّف  تثيننب منن  األحيننا ف وهتننها تنّوونن  انبال واألصننوال فنني ص نني  
واتّتسا   لهلك تثيبا  ما تان  ت هتب تبام  المد ع   و العف  المرّبب مقايل لف ن 

 .(11 األانيي.  ما المد عحا  األديي  والفني  فتا  اتتاا  الرام  ميل  ل  تبامت ا

   تثيننبا  منن  األلفننا  يمتنن     ي و نن  ل ننا مقايننل  ف ننل منن  اسننم ا األانينني 
يا  لعربيينننن  ونننن   بيننننق ات ننننتقاقف مثننننل: ال نننناتف  لعتعفننننو ( والسننننياب  و تثننننب انتسننننا

 ل تمومييل( والمهيا   لعباديو( وتوتنائي  لعنديماتواي( ومع نا   لتومينديا( وميسنا  
 لتباايديا( والتمثيعي   لدبام ( وتمثيعي  تنائي   ألويبا( وتنائي  هزلي   ألويبي (...ف 

يل  يو  التعم   و استرمال ا يمد عح ا األانيي ولو    ير  هه  األلفا  الربيي  ص
لما وبف  األانيين ف وهتنها تنل المدن عحا  واأللفنا  فني مانال األدب والفن .  منا 
المدننن عحا  الرعميننن   و األلفنننا  ال نننائر   نننيووا ف فالنننهأل ت يمتننن     ي و ننن  لنننن 
مقاينننننل  و  ننننننن مدننننن ع  وعمننننني ونننننامف فنننننيمت     ي َّخنننننه وننننن   بينننننق التربينننننب  و 

بال  و القينننامف خدودنننا  " سنننمال األوينننا  و وننن م األاننننام تاألوتسننناي  اتصتننن
وال ينننندبواي  واألنننننزيم واعلتتننننبو  واأليننننو  و سننننمال األدوينننن  والرقنننناصيب والمبتيننننا  
التيمياوينن  و سننمال النياتننا  والحيوانننا  والمدنن عحا  التنني تننههب تبامت ننا يقيمت ننا 

  األلفنننا  التننني  ننناو  . ومننن   مثعننن(11 "ودتلت نننا مننن  حيننن  هننني مدننن ع  وعمننني

                                                 
ف فقنن العتن  الربيني ألمينل 117-171ان ب تفديل هلك في تتاب: األسم العتوي  لرعم المدن ع   11. 

 وما يردها. 111يرقوب 
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وانت ننننب     لننننم تسننننت   الماننننام     ت نننن  ل ننننا مقنننناي  ف  متنننن     ي رتمنننند ال ننننيو  
ميبيالينننننننن   عصبابهننننننننا وصيول ننننننننا  ننننننننم  التعننننننننم الربيينننننننن  مثننننننننل تعمننننننننا : يباوازينننننننن  واح
وديمقبا ينن ...ف ف ننه   بيقنن  مقيولنن  فنني التربيننب ياتخنناه تحقنن  المدنندب الدننناوي 

لهأل دناب يندل وعن  المنهاهب واتتااهنا  مثنل: الهأل  ا  في الردب الحدي ف وا
السننعوتي  والينيوينن  والتحويعينن ف وهننه  الدننيت  تقايننل التعمننا  األوبويينن  المنت ينن  يننن 

 ism) 17) ف وتننها ينندل المدنندب الدننناوي وعنن  الرعننم مثننل: تعمنن  األلسننني   أل وعننم
سننعوبف العسننا ف وعننم العتنن  واتاتماوينن   أل وعننم اتاتمننا ف واألسننعويي   أل وعننم األ

 والمرامي   أل وعم المرام. 

   الت نننوب السنننبي  والمدننن عحا  الرعميننن  والفنيننن  واألدييننن  تنمنننو ينننا بادف فننن  
مفننبة لعتنن  الرعمينن  منن  اتيننا  تننل الوسننائل لعمحاف نن  وعنن  حيويت ننا منن  ا نن  ووعنن  
 من ا م  األخ اب م  ا    خبةف واتصتبال واتصتيام لما يريا العتوأل في و   

فننن  ينننيم    يننندخل التعنننم الربينننيف فمنننا  تثنننب التعنننم والمدننن عحا  التننني  المقاينننلف
احتوت ا الربيي  صديما  وحديثا  ما دخل فني مرام نا  و منا لنم يندخلف  نمنا  نّل اابينا  
وع  األلس . لقد  ال ادل العتويي  في مقيام ال يو  في امع  من  األلفنا  التني 

لرنناميف ف ننيوو ا فنني األص نناب يسننترمع ا النننام فنني مختعننف المننوا  ف وهنني  ننم  ا
 و صند تتنو   (ف11 الربيي  دليل وع   دع ا الفدي ف لت  المَّلفنا  العتوين  تااهعت نا

 ائر  دخيع  لتن ا مستسات  ومقايع ا الفدي  تيب مربوف وت مسترملف  و يتو  
المقاينننل المو نننو  ت يننندل وعننن  منننا تننندل وعينننن التعمننن  الدخيعننن  ال نننائر ف فنننيمت     

                                                 
 .110ف 111األسم العتوي  لرعم المد ع   . 17
 .111ف  ومال مام  العت  الربيي  41محمد تبد وعي  -واائب الع اا  . 11
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م الربيننني وعننن  سنننييل اتصتنننبال مثنننل: تعمننن  "المسنننك"ف ف ننني  نننائر  يننندخل المراننن
 مسترمع ف ولم يقم مقام ا مقايع ا المسمو .

وتعمنن  "الياهناننا " مسننترمع  مربوفنن  فنني تننل األسننواق الربيينن ف وت  حنند يرننبف 
 مقايع ا "المتد"  و "الحدق".

رنننبف وتعمننن  "الننننبام" اسنننترمع ا ال نننربال تثينننبا  فننني ودنننوب الح ننناب ف وت ي  
 .(10 مقايع ا الفدي  "الق  "  و "الق د"

وتعمننن  وب ننن  المرّبيننن  مننن  اعناعيزيننن  ت يننندل مقايع نننا المو نننو  وعننن  مرناهنننا 
ننننلف وتننننها تعمنننن  "صبدننننا "  نننننج   و مجر مج ننننم  و مجد  سج تجننننبف  و مجب  ننننتجل  و م ح  ال ننننائ  مج  

ينن  المرّبينن  منن  اعي الينن  وامر ننا صبادننن  والمدنندب صبدننن . تننل هلننك دخننل الربي
ف والتربينننبف وننن   بينننق اتصتنننبالف ينيتننني    (14 و دننني  مننن  بدنننيدها المرامننني

يتننو  فنني حننات  ييويننا  ف ننو الحننل المفّ ننلف خادنن  لعمدنن عحا  التنني دنناب  
والمينن  فنني ماننات  الرعننوم ووننند  دننحاب اتختدننال. وصنند  ّينند يرننل العتننويي  

   التعما  األوامي  المحدثي  مقول  الاواليقي واي  الاوزأل وسواهما م  القدمال: 
ف وتهلك (11 التي وبةي ا الرببف وحّولوها و   لفا  الرام  ل   لفا  م تدي  وبيي 

تننننا  ينننندوو  لنننن  اسننننترمال التعمننننا  المولنننند  "المسننننترمع  يرنننند  واخننننب القننننب  الثنننناني 
ال ابأل في األمداب ويرد  واس  القب  الباي  ال انبأل فني ازينب  الرنببف وصند انال 

                                                 
ف 11هتب األب انستام التبمعي ماموو  م  هه  األلفا  ال ائر . ان ب ن ول العت  الربيي  ونموها  .10

70. 
هتننننب النننندتتوب حاننننازأل ماموونننن  منننن  المدنننن عحا  و  نننناب  لنننن   110األسنننم العتوينننن  لرعننننم المدنننن ع   .14

ماموونن  منن  صننبابا  مامنن  العتنن  الربيينن ف تمننا  سنن ب فنني  ننبف األسننم العتوينن  لو نن  المدنن ع  ثننم 
 .141ف 174استرمالن و يوون 

 .1/117محمد الردناني  -مرام األت   العتوي  المرادب  . 11
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" لعزييندأل دناحب التناج: المولّند من  التن م هنو المحند ف وصسنم في "مختدب الري 
تييننب منن  لتتنننا مولّنندف فنن ها  نتبنننا اسننترمال المولّنند نتننو  صنند  نتبنننا اسننترمال القسننم 

 .(17 األتيب م  التعما  التي يسترمع ا اليوم تتّاينا و رباَّنا..."

انالف فتتنب لقد تنيةن األستاه  حمند حسن  الزينا   لن  ص ني  م من  فني هنها الم
  المامنن  ص نن  ثمنناني  م: "1714مخا يننا  مامنن  العتنن  الربيينن  فنني القنناهب  سننن  

و ننننب  دوب  فنننني خدمنننن  العتنننن  الخادنننن ف وهنننني لتنننن  الف سننننف  والرعمننننال والبيا ننننيي  
وهنني لتنن  اليينن  وال نناب  والسننوق والمدننن  والوب نن  -واأل يننال...  مننا لتنن  الرامنن  

 ف والمسنّمو  فني والننام متن  ب وا ال نيل سنّمو فعم يول نا الماتمن  ونايتننف  -والحقل
التالب م  سواد األم  الهي  ت ييالو     ين قوا وعن   ين  دنوب  منا دامنوا يق نو  
حنناات م منن  الف نننم واعف ننامف وياننيل ينننهلك التتةنناب والدننحفيو  فياننندو  العفنن  صننند 

منا    ي ن  تنل تاتنب  لمرننا   ا ف ف ما    يسترمعو  وع  وّعتن  فيتنو  الفسنادف واح
لف ننا   فتتننو  اليعيعنن . والدننحاف  والرامنن  متنافسننا  فنني الو نن  والنقننل والتربيننب ت 
ت اد   حدهما األخبةف فننييت ما سنيق   لن  ال نيل الاديند ينوم وبود  الميننال سنمةتن 

 .(11 "وفب   تسميت ا وع  األلسن ..
 ننا ومننا يانندب هتننب  فنني ماننات  الادينند ماموونن  منن  األسنناليب التنني تننيّثب  ي

الربيي  من  التبامن ف فقند تسنّبي   سناليب لنم تيلف نا الربيين  ون   بينق التبامن  من  
الفبنسي  واعناعيزي  خاد ف ولم تسعم منن العت  الربيي  في مختعنف  ص ابهناف ولرنّل 
هلننك يرننود  لنن  حاانن  الربيينن   لنن  الادينند منن  األسنناليب التنني تري ننب ونن  مقت ننيا  

   ي ننننربوا وصنننند اسننننترمل التتّنننناب الرننننبب  حيانننننا  دو  الحيننننا  الحديثنننن  ومت ّعيات نننناف 

                                                 
 ل أل. السايق . 17
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ف فالربيين     تانن  تنين  ي نبق تبتينب (11 ييدول ا وارع ا ير ن م تربيينا  لألسناليب
ويابات ننا و سنناليي اف فنن  ت ننيق يمننا يننيتي  لي ننا ونن  هننها ال بيننقف فيزينند اّتسننا  افاص ننا 

فدننناح  في نننا فينننَّدأل  لننن  الترييبيننن  وعننن     ت يتنننو  متقا رنننا   و مخالفنننا  ألسننناليب ال
البتات  في الترييب. وصد  ااز مام  العت  الربيي   يئا  م  هلكف وم  صباباتنن فني هنها 
الياب: "فالياب مفتوف لألساليب األوامي  تدخل يس م  ه ليم في هه  األساليب تعم  
نمننا هنني تعمننا  وبيينن  مح نن  ب ت ينن  تبتييننا  خالدننا ف   وامينن  وت تبتيننب  وامننيف واح

 .(11 ن ا تفيد مرن  لم يسيق ألهل العسا      فادوا يتعك التعما "لت

ينننننيتي هننننننا فرنننننل السياسننننن  العتويننننن  الموحننننند  والترننننناو  يننننني  المَّسسنننننا  العتويننننن  
 والاامرا  ووزابا  التبيي  واعو مف لعتراو  في الحفا  وع   م  العت  وس مت ا.

 اصاحة:ابباع المرونة بجاه الجديد والشائع مع مراعاة ال -2

   الا ننننود العتوينننن  التنننني يننننهلت ا وتيننننهل ا تننننل المَّسسننننا  والماننننام  العتوينننن  
ومتتننب تنسننيق التربيننب يتننل وسننائع ا ومَّتمبات نناف تتخننه ماننالي :  ول مننا اسننتت ل 
 اصا  الربيين  وتاابي نا التابيخين  وصندبت ا وعن  الت نوب  لتسنتووب تنل هنها السنيل 

يبف وتارعننننن  ننننم  مرام ننننا العتننننوأل الادينننند منننن  المدنننن عحا  واألسننننمال واألسننننال
 (11 والمقيننول فنني  سنناليب الترييننب. ف ننااو  الربيينن  تمننا   نناب  لنن  هلننك اينن  اننني

من  األخنه يت نويب مف نوم اتتسنا  لتسنتووب  (17 وصيعن سييوين يودفن اتّتسا  في نا
الت وب الرعمي في مختعنف مااتتننف ثنم التريينب الفنني فني تنل مااتتنن  ي نا . وصند 

  اب   ل  تبام  الرعوم  و تربيي ا  و اصتبال المد ع  وند ال بوب .مّب  اع
                                                 

 .111ف  ومال مام  العت  الربيي  17ان ب العت  والح اب ف د.  يباهيم السامبائي  . 11
ف العتنن  111ف 114ف  ومنال مامن  العتن  114-111ل 4ماعنن  مامن  العتن  الربيين  يالقنناهب ف ج . 11

 م  األساليب الاديد . .. وما يردها هتب ماموو 111والح اب  
 .1/101الخدائل  . 11
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 منا المانال الثناني ف نو محاولن  دباسن  ل انا  الربيين ف وهنو  سنام من   سنم 
دسننتوب مامنن  العتنن  الربيينن  فنني القنناهب ف ومنن  لاانننن الفاوعنن  "لاننن  الع اننا " التنني 

تقبال األلفنننا  ف ومن نننا: اسننن1/1/1777ووننند  يتحقينننق خمسننن   تنننبال فننني اعسنننتن 
والتباتيب الاابي  وع   لسن   هل األص اب الربيي  م  الناحي  الدوتي  ومن  ناحين  

ف وصنند يننهل العتويننو  ا نندا   ييننا  (11 المرننن ف وتنندوي  هننها فنني مرنناام و  ننالم لتوينن 
فنني هننها الماننال لخدمنن  الفدننيح  وبفنن  مسننتواهاف يننهتب الرننامي وتفسننيب  وبد    لنن  

تا  وبيني األدنلف  و يينا  مبادفنن    لنم يتن  تنهلك ليحنل نداين م  الدح     
ف لتنن  دباسنن  الع اننا  اخننتع   مبهننا يالنندووا  (10 محعننن ويبانن   ليننن فنني اتسننترمال

الم نننيوه   تسنننترمال الرامينننا  واسنننتيدال الحنننبف ال تينننني ينننالربييف لتننن  اتتانننا  
الفدنيح   األول في الدباسا  هو النهأل ون  دنوتن فني محاولن  ت نييق ال نق  يني 

والداباا ف تما تا  فيمنا يسنّم  يالربيين  المرادنب . هنه  الربيين  التني  ناو  يني  
المثقفنننني  وفنننني تتايننننا  الابائنننند ومننننا ي ننننها  فنننني وسننننائل اعونننن م خدودننننا  ن ننننبا  
األخيننناب. هنننه  العتننن  ينيتننني الرنايننن  ي نننا وتوسننني  اسنننترمال ا ياسنننتخدام تنننل الوسنننائل 

الربيننني فننني يتننننداد ودم نننق والبينننال و ننننبايعم الممتنننن ف فن نننب  األخيننناب يسننننمر ا 
وتننننونم والازائننننب والمتننننبب وييننننبو ف وتننننل بتنننن  منننن   بتننننا  الننننو   الربينننني يتننننل 
مسننتوياتن اتاتماوينن ف فيف م ننا ويف ننم دتت   لفا  ننا وويابات نناف فنن ها  نناو  هننه  
العتننن  فننني السنننوق والمدنننن  والحقنننل والييننن  والمدبسننن  ويننني  الننننام لتننن  لعخ ننناب 

                                                 
 .141ان ب:  ومال مام   العت  الربيي  يالقاهب   . 11
تا  هها هدف  حمد تيموب في مرامن  حيال العت  الربيي  الدحيح  يهتب الرامي وتفسيب  وبّد   ل   .10

الفديح  أللفا  الع ا  العييي  لعدتتوب نداين. وان ب  ي ا  في هها الماال تتاب: األدول الربيي  
ويدالعن سويدف وان ب يح  " دول  لفا  الع ا  الرباصي " لع يخ محمد ب ا ال ييييف ماع  المامن  

 م.1710هن 1140الرعمي الرباصي 
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بةي  الدابا  م  الفديح ف فتتنو  لتن  التتاين  الفنين  ييسناليب  ديين  ولتن  والتفاهم ص
التنن م والتخا ننب يربيينن  تيننب متتعةفنن . ومنننه القننديم وفنني تننل  منن  تختعننف العتنن  فنني 
ماننات  التخدننل ولتنن  تيقنن  القواونند والننن م العتوينن  مدننون  فنني   ابهننا العتننوأل 

و خنننبة لعمرعمننني  و خنننبة لعنحنننويي  الرنننامف ف نننناك لتننن  لعنانننابي  و خنننبة لعحننندادي  
و خنننبة لعفق نننال و خنننبة لعف سنننف  ...ف ولتننن  تعنننك العتنننا  ي  عنننق وعي نننا لف ننن  لتننن  
ماننازا ف  نمننا اتخننت ف فيمننا يين ننا ييلفننا  يبّددهننا النحويننو  ل ننا دتت  تيننب  لفننا  
يبددهنننننا الف سنننننف  ودتلت ننننناف وتنننننها األدنننننناف األخنننننبة ... وصننننند نوص ننننن  م نننننابي  

فنني ااتماوننا  الماننام  العتوينن ف و هم ننا اصتباحننا  صنندةم ما  حمنند حسنن  واصتباحننا  
الزيا  نت  و  صيول ما صبابا  يقّبا  ميدئيا  األخنه ياأللفنا  الرامين ف و حندهما: صينول 
الو ن  من  الرننبب المحندثي  يدباسن  تننل تعمن   نائر ف  ننبي      تتنو  مستسننات  

ينننننول السنننننما  منننننن م  سنننننو  ولنننننيم ل نننننا مقاينننننل وبيننننني يمتننننن  اسنننننترمالنف وانخنننننب ص
يالمتقنننند مي ف  نننننبي      ت نننندبم تنننننل تعمننننن  وعنننن  حننننند  صينننننل صيول ننننا وصينننننول هنننننهي  
المقتنبحي : "الو ن  والسننما  من  المحنندثي  صند و نن  األسنام القننوأل الثاين  لت يئنن  
العتنن  لقيننول التانندد المسننتمب فنني  سننمال الننهوا  والمرنناني. فيالو نن  ندننل مننا ينني  

 .   (14 نقب ب ما يي  الرامي  والفديح ..."العت  والحيا ف ويالسما  
وتاننن  النندوو  وعنن   لسنن  المامرينني  صائمنن  فنني األخننه  و اتسننتئنام ييلفننا  
الرامنن   لمننلل الفننباع يالمرنناام التيننبة التنني تفعنن  ونن  امنن  تعننك األلفننا  الرعمينن  

 . (11 المسترمع  وند الف حي  والم نيي  والييا ب 

                                                 
 .17ف 11ل 1714سن   7ماع  مام  العت  الربيي  ج  14.
 ح  نفس ا.ف وان ب هوامش الدف147 ومال مام   العت  الربيي   . 11



 11 

واسننترمال الماتمنن   لفا ننا  ادينند  ينندتت  ادينند     الت ننوب النندتلي لأللفننا  
ص نني  صديمنن  فنني تننل العتننا ف وليسنن  الربيينن  ينندوا  يين نناف ثننم    الربيينن  نفسنن ا لننم 
تت  واحد  صيل اعس م  نما هي ل اا  تداخع  وتقابي ف فن ي  من ا لتن  موحند  

اننب هنه  العتن  نزل ي ا القبا  التنبيمف لتن  الع انا  و واهبهنا العتوين   عةن   لن  ا
الموحنند ف واخننت ف القننبالا  القبانينن  نننات  ونن  ال ننواهب العتوينن  فنني هننه  الع اننا . 
و عة  الربيي  والع اا  التي اختع   ياخت   الربب يتيبهم فني دنبا ف تينب    
الفدنيح  تانن  هنني لتن  النندي  والدولن  والرعنم واألدبف ثننم منّب  فنني مباحنل  ننرف 

ن  ن  الحندي ف فالن  ن   لقن  ال نول وعن  ص ني  ل بوف تابيخي  حت  ودب ال
العت ف فيا  الفبق الحاّد يي  الفديح  التي امد  صبونا  و  الت نوبف ثنم النداباا  
فنننني الننننو   الربينننني التنننني  عةنننن  تت ننننّخم يمننننا يق نننني حااننننا  ال يقننننا  ال ننننريي  
ياخت   نننننا و خنننننهها مّمننننن  خنننننال وهم واحتّتنننننوا ي نننننم مننننن  األمنننننم تنننننالفبم واألتنننننباك 

. لقد وبث  الربيي  تنباتم ودنوب من  الخن ف العتنوألف والمرانم الربيني  بويييواألو 
احتننننوة وعنننن  اتف التعننننم الم اننننوب ف وهننننو فنننني ت ننننوب دائننننم خدودننننا  فنننني ودننننب 
الن  نن  ومننا يرنندها ونن   بيننق التبامنن  والتربيننب واتصتننبال والو نن ف والننداباا  

زالننن  تتمتننن  يقنننو   ي نننا  وبثننن  تنننباتم الردنننوب السنننايق  لتننن  الربييننن  الفدنننيح  منننا 
ونادب اليقالف فيالبتم م     وبييتنا المرادب  تدخل في  ل وبيي  القبا  التبيم 
 ن م  ودتت ف والعت  الفني  ما زال  الفديح  المت وب  الممتد  م  األدل  لهلك 
نح  نف م  رب زهيب ي   يي سعم ف وومب ي   يي بيير ف و يي نوامف و يي تمامف 

ال زهيبف واليابودألف والبدافيف والاواهبألف وومنب  ينو بي ن ف و يني والمتنييف والي 
القاسم ال اييف ونزاب صيانيف والسيابف و حمد ويند المر ني حانازألف ومحمند خعيفن  
التعيسننيف وهتننها مننا  ننئ  منن  ترننداد ال ننربال والتتّنناب وعنن  مننّب الردننوب واخننت ف 

ها اب  الربيي  وع  لسا  واّم  الننامف ل تن  لعتخا نب تمنا هني فني األو ا ... واح
وسنائل اعون م المختعفن  وصاونا  المحا نبا  دو  التيتيند وعن  حبتنا  اعونبابف 
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ف نني هنني أل  حبتننا  اعونننباب اننزل منن   واخبهننناف فنن ها س ننّت  اخنننب التعننم لننم تفقننند 
الامعنن  مرناهننا وعنن  مننا  لننف النننام فنني خ نناي م ووعنن  مننا ووننا  اينن  خعنندو  صيننل 

 حننوال العسننا  المنندو   ت حبتننا  اعوننباب فنني  واخننب صنبو  فنني صولننن: لننم ي فقنند منن  
ف فععت  وسنائع ا فني اعف نام      وصنف  واخنب (17 التعمف وهو يرل م   حتام العسا 

التعم في لتن  الخ نابف ويالتيتيند وعن  توحيند لتن  الترعنيم وفنق سياسن  لتوين  واحند  
الترنننناو  ينننني  والرناينننن  يوسننننائل اعونننن م منننن  حينننن  ثقافنننن  اعونننن م العتوينننن ف وتننننا  

 المَّسسا  التبيوي  والعتوي  ومتتب تنسيق التربيب مستمبا  تل في ماالن العتوأل.

اسنننت او  الربييننن     تيعننن  مسنننتواها المن نننود لتننن  لعتتايننن  األدييننن  ومسنننتوة  
لسنناني مدنناحيا  ل ننا وصبييننا  من ننا لتنن  لعتخا ننب فنني ماننات  الحيننا  اليومينن   وي ننها 

ت ا. وصنند  ننرب مامنن  العتنن  الربيينن  يننهلك منننه ندننف يتحقّننق لعربيينن   من ننا وسنن م
صنننب ف فانننال يتودننني  فننني ص ننني  النننداباا : "تتقنننابب الع انننا  الداباننن  فننني الرنننالم 
الربيي في الر بي  سن  الما ي  تقابيا  معحو ا ف ولعمدبس  والمدب م  ي  في هلنك 

هاون  ومسنبف وسنينما  ني   و ن ف ومنا  اندبنا     ولوسائل اعون م من  دنحاف  واح
 . (71 نترّ د هلك ونبوا  تي ينت ي  ل  ال دف المن ود"

                                                 
 .11مقدم  اي  خعدو ف فدل 17 . 
 .110ف ل1777ف سن  4ماع  مام  العت  الربيي  ج . 71
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 ن نننول العتننن  الربييننن  ونموهنننا واتت ال نننا  -التبمعنننيف األب  نسنننتام منننابأل– 
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