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شمعد اًمؾغي وؾمقؾي ًمؾتعٌػم واًمتػؽػم واًمتقاصؾ، وًمغتـو اًمعرسمقي إووومي إمم ذًمؽ 

يمؾف هل أهؿ وؾمقؾي ًمؾحػوظ قمغم اهلقيي اًمثؼوومقي ٕمتـو اًمعرسمقي مو دامً اعمؽقن 

دة  إؾمود هلو، وهل هقيتـو اًمؼقمقي ووـمــو اًمروطمل وذايمرة إمي، وهل اعمقطمِّ

دة قمغم اًمصعقد اًمعريب، وه ل ًمغي اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمذي أيمًٌفو قمذوسمي ذم واعمقطمَّ

 اًمؾػظ، ورىمي ذم إؾمؾقب، ودىمي ذم إداء، وصمروة ذم اعمعوين.

وإذا يمون آؾمتعامر اًمذي اسمتؾقً سمف أمتـو طموول إسمعود اًمؾغي اًمعرسمقي مـ واىمع 

احلقوة وومرض ًمغتف مؽوهنو، إٓ أن حمووٓشمف سموءت سموإلظمػوق. وسمعد أن حتررت اًمدول 

مـ آؾمتعامر اًمغريب وطمصؾً قمغم اؾمتؼالهلو، كصً دؾموشمػمهو قمغم أن اًمؾغي اًمعرسمقي 

اًمرؾمؿقي ذم اًمدوًمي هل اًمؾغي اًمعرسمقي، إٓ أن صمؿي هقة سملم مو شمرمل إًمقف شمؾؽ اًمدؾموشمػم، 

 ومو يطٌؼ قمغم أرض اًمقاىمع.

وإذا يمون مقوقع اًمتعريى يتؿثؾ ذم ؾمقودة اًمؾغي اًمعرسمقي قمغم كطوق اًمًوطمي 

رهو ذم مجقع مـوطمل احلقوة شمعؾقاًم وإدارة وإقمالمًو وشمقاصاًل...اًمخ ومنن اًمعرسمقي واكتشو

اعمممترات اًمتل قمؼدت هلذه اًمغويي مل شمتؿؽـ مـ حتؼقؼ مؼوصدهو ومرامقفو، قمغم اًمرهمؿ 

مـ اجلفقد اًمتل سمذهلو اعمممترون واعمعـققن مـ ضمفي، واجلفوت اعمعـقي سموًمتعريى ذم 

 اًمدول اًمعرسمقي مـ ضمفي أظمرى.

عمقاـمـ اًمعريب متًوئاًل: شُمرى مو اًمذي حيقل دون أن يؽقن صمؿي شمـًقؼ ويؼػ ا

سملم اجلفوت اعمعـقي وشمؽومؾ سملم ضمفقدهو مو دامً إهداف ؾمومقي واًمغويوت كٌقؾي، 

وأي هدف أؾمؿك مـ أن حتوومظ إمي قمغم هقيتفو احلضوريي؟ وأي همويي أكٌؾ مـ أن 
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ديرة اهو ذم خمتؾػ مـوطمل احلقوة قمـقاكًو شمتٌقأ اًمؾغي إم )اًمعرسمقي اًمػصقحي( اعمؽوكي اجل

معؼمًا قمـ ؿمخصقي إمي شمورخيًو وشمراصمًو وطموضًا ومًتؼٌاًل؟ ومو اًمؼضويو اًمتل حتتوج 

إمم شمـًقؼ طمتك شمدومع سمؿًػمة اًمتعريى ظمطقات إمم إموم؟ هذه إؾمئؾي حتوول 

 اًمدراؾمي احلوًمقي اإلضموسمي قمـفو.

ـًقؼ اًمتعريى ذم اًمقـمـ اًمعريب، طمووًمً هذه اًمدراؾمي أن شمؼػ قمغم مقوقع شم

ومتدرس هذا اعمقوقع دراؾمي قمؿقديي. ومـ هـو قمروً عمًػمة اًمتعريى قمغم مدى 

كصػ ىمرن، وؾمّؾطً إوقاء قمغم اعمشؽالت اًمتل واضمفً هذه اعمًػمة، وأسموكً 

إؾمٌوب اًمؽومـي وراء شمعثر ظمطقاهتو، وظمؾصً سمعد ذًمؽ يمؾف إمم رؾمؿ ظمطي قمومي 

 اًمقؾموئؾ اًمؽػقؾي سمـجوح هذه اخلطي. ًمتجووز اًمقاىمع وحتديد

ضموءت اًمدراؾمي ذم صمالصمي أىمًوم، اؿمتؿؾ أوهلو قمغم مدظمؾ شمعريػل عمػفقمل 

اًمتـًقؼ واًمتعريى، إذ إن اًمتـًقؼ مصطؾحًو هق شمزامـ وشمؽومؾ وشمـظقؿ ًمؾعؿؾ، 

واًمتعريى يعـل سمؿػفقمف اًمشومؾ ؾمقودة اًمؾغي اًمعرسمقي واكتشورهو وؾمػمورهتو ذم مجقع 

وة، يمام اؿمتؿؾ هذا اًمؼًؿ قمغم شمٌقون اعمفوم اعمؾؼوة قمغم قموشمؼ مؽتى شمـًقؼ مـوطمل احلق

اًمتعريى قمغم أكف اجلفي اعمعـقي سموًمتـًقؼ قمغم اًمصعقد اًمؼقمل مو دام شموسمعًو ًمؾؿـظؿي 

اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم اًمتل أكقط اهو شمقطمقد اًمػؽر سملم أسمـوء إمي اًمعرسمقي 

 ًمعؾقم يمام كص قمغم ذًمؽ دؾمتقرهو.سمطريؼ اًمؽمسمقي واًمثؼوومي وا

وشمـوول اًمؼًؿ اًمثوين مـ هذه اًمدراؾمي واىمع شمـًقؼ اًمتعريى ذم اًمقـمـ اًمعريب، 

وملؿمور إمم وعػ هذا اًمتـًقؼ قمغم اعمًتقيلم اًمعوم واًمـققمل، واًمؼصقر ذم اًمتـًقؼ سملم 

مممترات اًمتعريى وشمعرف اًمقاىمع، واًمػقى ذم ووع اعمصطؾحوت، وهمقوب اًمتـًقؼ ذم 

وم اًمتعؾقؿل اًمعريب واإلقمالمل وذم جمول اًمؽممجي ومعوجلي اًمرمقز اًمعؾؿقي ذم اًمؽتى اًمـظ

 اعمدرؾمقي، وهمقوب جلون اعمتوسمعي إلكػوذ اًمتقصقوت اعمـٌثؼي قمـ اعمممترات واًمـدوات.
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وأسمون اًمؼًؿ اًمثوًمٌ مـ اًمدراؾمي ىمضويو اًمتـًقؼ اعمؾحي ذم مًػمة اًمتعريى، 

عريى متؿثؾي ذم إصدار اًمؼرار اًمًقود وآًمتزام شمضؿـتفو اخلطي اًمعومي ًمتـًقؼ اًمت

سمنكػوذه، وووع ؾمقوؾمي ًمغقيي قمغم اعمًتقيلم اًمؼقمل واًمقـمـل، وووع ختطقط ًمغقي 

ذم وقء هوشملم اًمًقوؾمتلم، واًمعؿؾ قمغم اًمتـًقؼ ذم ووع اعمصطؾحوت وسمـقك 

ي، اعمصطؾحوت واًمصـوقمي اعمعجؿقي واًمـظوملم اًمتعؾقؿل واإلقمالمل، وذم جمول اًمؽممج

وقمغم اًمشوسمؽي )اإلكؽمكً(، واًمتـًقؼ سملم مجعقوت محويي اًمؾغي اًمعرسمقي ًمقؿتد هذا 

اًمتـًقؼ إمم إدارات اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مـ ضمفي ومؽتى شمـًقؼ 

اًمتعريى مـ ضمفي أظمرى، ومـ صمؿَّ اًمتـًقؼ سملم اعمـظؿي وهمػمهو مـ اجلفوت اًمعومؾي ذم 

د اًمعريب إن ذم داظمؾ اًمٌالد اًمعرسمقي أو ذم ظمورضمفو. وصمؿي مًلًمي هذا اعمجول قمغم اًمصعق

مؾحي شمضؿـتفو اخلطي وهل إجيود جلون عمتوسمعي اًمتقصقوت واًمؼرارات اًمتل شمـٌثؼ قمـ 

 اعمممترات واًمـدوات واعممؾمًوت اعمعـقي سموًمتعريى قمغم اًمصعقد اًمؼقمل.

مةي ًمتـًةقؼ ًمؼد أدرك مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى أن صمؿي طموضمي موؾمي ًمقوع ظمطي قمو

ًُ مةـ ىمٌةُؾ  اًمتعريى سمعد رصد اًمقاىمةع، وىمةد قمفةد إزمَّ سمنقمةداد هةذه اخلطةي سمعةد أن ىمؿة

سمقوةةع ظمطةةي قمومةةي ًمتعريةةى اًمتعؾةةقؿ عمصةةؾحي إدارة اًمؽمسمقةةي ذم اعمـظؿةةي اًمعرسمقةةي ًمؾؽمسمقةةي 

 واًمثؼوومي واًمعؾقم.

وآمؾ أن شمؽقن صمؿي وموئدة مـ هذه اخلطي، وأن يؽقن صمؿي ؾمعل إمم شمـػقذ 

 ذًمؽ طمقز ًمؾغتـو وٕمتـو.سمـقدهو، وذم 

 واهلل مـ وراء اًمؼصد.

 

    م2013ترشين الثاين  25دمشق يف 
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 بْي التعر قلتنسي العاّم  ةلخط ا 
 بيرَلع الوطن ا في

 

 

كحوول ذم هذه اًمدراؾمي أن كؼػ قمغم مدظمؾ شمعريػل عمو كعـقف سموًمتـًقؼ 

واًمتعريى قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي، وأن كٌلم واىمع شمـًقؼ اًمتعريى قمغم كطوق 

ًمالرشمؼوء اهذا اًمقاىمع ودمووز اًمًوطمي اًمؼقمقي ومشؽالشمف، ومـ صمؿ كؼؽمح احلؾقل 

 مشؽالشمف، وىمد شمضؿـتفو اخلطي اًمعومي اعمؼؽمطمي هلذه اًمغويي.
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 يفيرتع  خلِمد  -أولً 
 

ُؼ »اًمتـًقؼ ًمغي مـ اًمػعؾ  ًُ ٌؼ، ومضورقمف يـ ًْ َؼ، ومصدره َك ًَ أي كظؿف قمغم ش َك

ؼ ومصدره شمـًقؼ سمؿعـك كظَّؿ ورشمَّى. و ًَّ ؼ هق مو يمون قمغم اًمًقاء، واًمػعؾ ك ًَ اًمـَ

ُؼ اًمؽالم سمؿعـك متالئؿ قمغم كظوم واطمد ًَ  .(1)كظوم واطمد مـ يمؾ رء. وَك

أقمامل جمؿققمي مـ اًمؽوئـوت  شمـظقؿ و شمؽومؾ و شمزامـواًمتـًقؼ مصطؾحًو هق 

احلقي وإكشطي واعمًموًمقوت ًمضامن اؾمتخدام مقارد معقـي سملومضؾ يمػوءة ممؽـي سمغقي 

واطمد مـ أهؿ  – إمم ضموكى اًمتـظقؿ واًمرىموسمي واإلدارة –حتؼقؼ أهداف حمددة، وهق 

إمقر ًمـجوح أي قمؿؾ مـ إقمامل، وٓ يؼتٍم مػفقم اًمتـًقؼ قمغم اإلكًون وطمده، 

وإكام يشؿؾ أيضًو اًمؽوئـوت احلققاكقي واًمـٌوشمقي يموومي، ذًمؽ ٕن اًمؽوئـوت اعمتعددة 

ٌفو وومقزيقًمقضمقتفو، اخلاليو أقمضوء وأضمفزة وأكًجي وظماليو ختتؾػ ذم سمًوـمي شمريمق

ويرشمٌط اًمتـًقؼ ظموصي سملضمفزهتو اًمعصٌقي وسموهلرمقكوت اًمتل شمـتجفو همدد معقـي ذم 

 أضمًومفو، ومتتحؽؿ ذم وفموئػفو اعمختؾػي.

ومـ اعمعؾقم أن أضمفزة اجلًؿ هل مـظقمي متؽومؾي، ٓ شمًتطقع أن شمعؿؾ 

هق كؿقذج  مًتؼؾي سمعضفو قمـ سمعضفو أظمر، ٕهنو مرشمٌطي معًو، وقمؿؾفو اعمشؽمك

 .Coordination اًمتـًقؼسموًمغ إمهقي عمو كًؿقف 

                                                                 

اًمطٌعي  -مؽتٌي ًمٌـون -معجؿ اًمعرسمقي اًمؽالؾمقؽقي واعمعوسة -اًمديمتقر حمؿد يقؾمػ روو 1))

 .1608ص 2006سمػموت  -إومم
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ويتجغم اًمتـًقؼ ذم مجقع ضمقاكى احلقوة اعمحقطي سمـو، ومػل أوىموت معقـي مـ 

ومصؾ اخلريػ يشوهد ؾمؽون اعمـوـمؼ اًمشامًمقي اًمٌوردة أهاسمًو مـ آٓف اًمطققر يموإلوز 

واطمد مـفو، ( سمؼقودة Vوهمػمه، شمطػم متجفي كحق اجلـقب ذم ؿمؽؾ معلم )طمرف 

ومتفٌط ًمؾراطمي مًوًء ذم سمحػمات أو أمويمـ معقـي، وشمغودرهو صٌوح اًمققم اًمتوزم ًمتؽؿؾ 

 رطمؾتفو، وشمؽرر هذه اًمرطمؾي ذم ومصؾ اًمرسمقع، وًمؽـ سموٓدموه اعمعويمس.

ويرى اعمرء آٓومًو ممًمػي مـ اًمـحؾ شمطػم سمـظوم دىمقؼ ًمتٌحٌ قمـ همذائفو، صمؿ 

 كػًف اًمذي ؾمؾؽتف ذم رطمؾي اًمذهوب.شمعقد سمعد ذًمؽ إمم ظماليوهو ذم اًمطريؼ 

وجيؾس اعمرء ذم ىموقمي حمؽؿي ومػمى كظومًو متؿقزًا يديره ىموض، يؽماومع أمومف 

حمومقن أو مّدقمقن، وُيًتجقُب ومقف ؿمفقد، وذًمؽ يمؾف سمغقي اًمقصقل إمم احلؼقؼي 

 وإصدار احلؽؿ اعمـوؾمى سمشلن ىمضقي مدروؾمي.

جلومعقي ومنكؽ دمد أن هذه اخلطي وإذا مو دىمؼً ذم ظمطي دراؾمقي ذم إطمدى اًمؽؾقوت ا

ىمد ووعً سمعـويي، ووزقمً مؼرراهتو قمغم اًمػصقل واًمًـقات شمقزيعًو مـوؾمًٌو ًمؾتًؾًؾ 

 اًمزمـل اعمحدد.

وإذا هت ذم ؿمقارع مزدمحي سموًمـوس واًمًقورات ومنكؽ شمرى مًورب حمددة 

 ًمؾًقورات يؾتزم اًمًوئؼقن اًمؼقودة وؿـفو، وممرات ًمؾؿشوة يؾتزمقن اًمعٌقر وؿـفو

 سمغقي شمـظقؿ اًمًػم ودمـى احلقادث.

وإذا يمـً مًوومرًا سموًمطوئرة ومنكؽ شمرى أن اًمطوئرة شمؼطع مًووموت ـمقيؾي ذم زمـ 

ىمصػم، ومتطػم ذم ممرات ضمقيي معقـي وذم مقاقمقد حمددة، وشمتؼقد سمتعؾقامت مشددة ذم 

إىمالقمفو وـمػماهنو وهٌقـمفو، ومفل كؿقذج قمؾؿل وشمـػقذي رائع مـ اًمٌـقون وإضمفزة 

 صؿؿي ًمتحؼقؼ ـمػمان آمـ وهيع.اعم
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هودومًو إمم حتؼقؼ همويوت ش شمـًقؼوً »هذه إمثؾي يموومًي شمعد كامذج ضمؾّقي عمو كدقمقه 

معقـي. وذم شمـػقذ منموع مو يضطؾع سمنكػوذه ومريؼ مـ اًمٌوطمثلم، كالطمظ أن كجوطمفؿ 

ؿ، ذم حتؼقؼ إهداف اعمٌتغوة مـ هذا اعمنموع ٓ يتلشمك إٓ إذا يمون صمؿي شمـًقؼ سمقـف

يـّظؿ أقمامهلؿ وأوىموهتؿ، وحيدد أومضؾ اؾمتخدام إلمؽوكوهتؿ ويمػويوهتؿ، ومتـطؾؼ 

 أقمامهلؿ مـ:

حتديد ظمطي أقمدت سمعـويي وموئؼي شمتضؿـ مجقع شمػوصقؾ اًمعؿؾ، ومراطمؾف  -

 اًمزمـقي، ومو يـجؿ قمـف مـ دراؾموت ومطٌققموت وأقمامل...اًمخ.

 ؽـي.حتديد أهداف معقـي يعؿؾقن مجقعًو ًمتحؼقؼفو سملومضؾ صقرة مم -

 ش.إكو»ٓ ش كحـ»إيامهنؿ سموًمعؿؾ اجلامقمل وروح اًمػريؼ ذم وقء مػفقم اًمة  -

شمقومػم اعمقارد اًمٌنميي اعمًوقمدة وآقمتامدات اعموًمقي اًمؽوومقي، واًمتجفقزات  -

 اًمالزمي..

اعمروكي ذم شمعديؾ اعمًور وشمؼٌؾ اًمتغقػم ذم وقء اًمقاىمع، وووع اًمٌدائؾ  -

 ًمتجووز اعمعّقىموت واًمعؼٌوت.

ـو ذم صدد ووع ظمطي قمومي ًمتـًقؼ اًمتعريى ومنن اًمتعريى ٓ يؼتٍم ومو دم

قمغم شمرمجي اًمـصقص إضمـٌقي وكؼؾفو إمم اًمعرسمقي وشمعؾقؿ اًمعؾقم إضمـٌقي سموًمعرسمقي، 

وٓ يؼتٍم قمغم إجيود مؼوسمالت قمرسمقي ًمألًمػوظ إضمـٌقي ًمتعؿقؿ اًمعرسمقي واؾمتخدامفو 

سمؿػفقمف اًمشومؾ ؾمػمورة اًمؾغي اًمعرسمقي  ذم مقوديـ اعمعرومي اًمٌنميي يموومي، وإكام يعـل

واكتشورهو ذم مجقع مـوطمل احلقوة شمعؾقاًم وإدارة وإقمالمًو وشمقاصاًل، وذم مجقع ىمطوقموت 

 اًمتـؿقي اًمشومؾي واعمًتدامي، أداًء ؾمؾقاًم قمغم إًمًـي وإىمالم.

ؾمقودة اًمؾغي »ذًمؽ هق اًمتعريى اًمذي كؼصده ذم هذه اًمدراؾمي متؿثاًل ذم 

 ؾموطمي اًمقـمـ اًمعريب سمام يقطمد اعمشوقمر اًمعرسمقي، وجيؿعفو طمقل شمورخيفو اًمعرسمقي قمغم
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وواىمعفو ومصػمهو، ممو جيعؾفو قموماًل ضمقهريًو ذم اخلروج مـ دائرة اًمتخؾػ اًمًقود 

اعمتؿثؾ ذم اًمتجزئي إمم طمريي اًمقطمدة اًمعرسمقي ذم اًمصقرة اًمتل شممصؾ دور إمي اًمعرسمقي 

 (1)ش.اًمتورخيل واعمصػمي

ًمؾغي اًمعرسمقي هل ًمغتـو إم ومنن أمهقتفو شمرضمع إمم أهنو قمـقان ومودامً ا

ًمؾشخصقي اًمؼقمقي اًمتل شمعرف اهو سملم أظمريـ وأمورة قمغم هقيتفو، يمام أهنو اًمـوومذة 

 اًمتل شمطؾ ومقفو هذه اًمشخصقي قمغم شمورخيفو وطمضورهتو وىمقؿفو وصمؼوومتفو.

ومال »ؼقموهتو، ومـ هـو يموكً إمؿ احلقي اًمتل حتؽمم ؿمخصقتفو طمريصي قمغم م

كؽود كعرف أمي ذات ؿملن وشموريخ شمؽمظمص ذم أمر ًمغتفو سموًمًامح سمنؿموقمي اًمضعػ ومقفو 

أو اًمعٌٌ اهو، ومضاًل قمـ إمهوهلو واًمتخكم قمـفو، واصطـوع ًمغي أضمـٌقي أظمرى مفام شمُؽ 

 (2)ش.هذه اًمؾغي مـ اًمؼقة وآكتشور، ومفام يُؽ أهؾفو مـ اًمتؼدم واًمتحي واًمتػقق

قاهد موصمؾي أمومـو قمغم اًمصعقد اًمعوعمل شمشػم إمم أن أممًو اقمتؿدت وهو هل ذي اًمش

ًمغتفو إم ذم ؿممون طمقوهتو، ومل شمؽـ ًمؾغوهتو قمراىمي ًمغتـو اًمعرسمقي ذم مًػمة احلضورة 

اًمٌنميي، ومفو هل ذي يمقريو وومقتـوم وروموكقو وسمؾغوريو وومـؾـدا واًمققكون...اًمخ شمدرس يمؾ 

هائقؾ حتقل ًمغتفو اًمعؼميي اعمقتي مـذ أًمػل ؾمـي، وشمؼقؿ مـفو سمؾغتفو اًمقـمـقي، وهو هل ذي إ

دوًمتفو اًمعـٍميي اًمعؼميي قمغم أؾموس ًمغتفو ذم اًمقىمً اًمذي دمد ومقف قمغم كطوق اًمًوطمي 

اًمؼقمقي أكف ٓ يقضمد ىمرار ضمدي إلكجوز اًمتعريى، وٓ ىمرار مضود، وهذا اإلمهول يعـل ذم 

ٕن يمؾ ىمرار يًتفدف اًمتؼدم واًمتطقر احلؼقؼي اؾمتؿرار اًمتخؾػ واًمتٌعقي وإمقي، ذًمؽ 

                                                                 

شمقكس  -اًمدار اًمعرسمقي ًمؾؽتوب -ىمضويو اًمثؼوومي اًمعرسمقي اعمعوسة -اًمديمتقر حمل اًمديـ صوسمر 1))

 .92ص 1982

 -اجلؿعقي اخلػميي اإلؾمالمقي -دوة اًمؾغي اًمعرسمقي سملم اًمقاىمع واعملمقلك -اًمديمتقر أمحد هقؽؾ 2))

 .104ص 2001اًمؼوهرة مورس 



- 15 - 

يتًووى مـطؼقًو مع ىمرار اًمتعريى، ومؿضؿقن اًمؼراريـ واطمد يتؿثؾ ذم ؾمقوؾمي ىمقمقي 

ختطط عمًتؼٌؾ قمريب، وًمـ يتؿ إصالح ذم طمول همقوب ؾمؾطي هلو كػقذ قمغم اًمصعقد 

ؿد ٓ دمرؤ اًمًؾطوت اخلووعي عمـطؼ اإلىمؾقؿقي قمغم شمٌـل اإلصالح ٕهنو شمعت»اًمؼقمل، إذ 

آزدواضمقي اًمًقوؾمقي، ومفل حتوومظ ذم دؾموشمػمهو قمغم اقمتامد اًمعرسمقي اًمػصقحي ًمتؽًى 

ىمدرًا مـ اًمنمقمقي أموم مجوهػمهو، وشمػًح ذم اعمجول ًمـنم ًمًون أضمـٌل ًمتحؼقؼ ىمدر مـ 

ضؿـ ىمدرًا مـ آؾمتؼالل اًمتحديٌ أموم أظمريـ، وشمؽمك احلريي ًمؾفجوت اًمعومقي ًمت

  اًمٌوطمٌ اعمغريب قمٌد اهلل اًمعروي.قمغم طمّد شمعٌػم (1)شاًمداظمكم

هل اجلفي اعمعـقي ش إًمؽًق»وإذا يموكً اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم 

ذم ضمومعي اًمدول اًمعرسمقي قمغم اًمصعقد اًمؼقمل سمتقطمقد اًمػؽر سملم أسمـوء إمي اًمعرسمقي 

ا اًمتقطمقد سمطريؼ اًمؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم يمام يـص قمغم ذًمؽ دؾمتقرهو ومنن ؾمٌقؾ هذ

هق اؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي وقموء اًمثؼوومي، وسمقشمؼي اًمتػوهؿ، وإمقـي قمغم طمػظ اًمؽماث، 

دة قمغم اًمصعقد اًمؼقمل، وجيلء مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى قمغم أكف أطمد  دة واعمقطمَّ واعمقطمِّ

إضمفزة اًمتوسمعي ًمؾؿـظؿي ًمقعؿؾ قمغم شمـًقؼ اجلفقد اًمتل شمٌذل ًمؾتقؾمع ذم اؾمتعامل 

ذم اًمتدريس ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ، وشمـًقؼ اجلفقد اًمتل شمٌذل إلهمـوء  اًمؾغي اًمعرسمقي

اًمؾغي اًمعرسمقي سموعمصطؾحوت احلديثي، وًمتقطمقد اعمصطؾح اًمعؾؿل احلضوري ذم اًمقـمـ 

 اًمعريب سمؽؾ اًمقؾموئؾ اعمؿؽـي.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اعمؽتى يتٌع ذم مًعوه اًمتـًقؼل مـفجقي شمؼقم قمغم 

 (2)إؾمس أشمقي:

                                                                 

 .28ص 1988  2سمػموت ط -اعمريمز اًمثؼوذم اًمعريب -صمؼوومتـو ذم وقء اًمتوريخ -قمٌد اهلل اًمعروي 1))

 .121ص 1987 2اًمؼوهرة ط -مؽتٌي اًمـفضي اعمٍميي -مؼدمي ذم قمؾؿ اعمصطؾح -قمكم اًمؼوؾمؿل د. 2))
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اعمؼوسمالت اًمعؾؿقي اًمعرسمقي اعمقوققمي ًمؾؿصطؾح إضمـٌل اًمقاطمد مجع  -1

 اًمقاومد، واًمعؿد إمم اًمتـًقؼ سمقـفو، ومؼوركتفو سموعمصطؾح اًمؽماصمل إن وضمد.

قمؼد كدوات مصغرة سملم أهؾ آظمتصوص شمروم مراضمعي اعمصطؾحوت  -2

 اًمعرسمقي اعمؼؽمطمي، ومؼوركتفو سمؿؼوسمالهتو إضمـٌقي ذم وقء مدًمقٓهتو اًمعؾؿقي.

 اؾمتؽامل اًمـؼص ذم اعمصطؾحوت اًمعرسمقي ذم وقء مو يرد قمؾقفو مـ اًمغرب. -3

اإلقمداد عمممترات اًمتعريى اهدف اًمـظر ذم اعمصطؾحوت اعمـًؼي وشمقطمقدهو  -4

 وشمعؿقؿ اؾمتخدامفو قمغم اًمصعقد اًمعريب.

إٓ أن اعمؽتى ذم وقء إهداف اعمرؾمقمي ًمؾتعريى سمؿػفقمف اًمشومؾ ٓ 

طؾحوت دقماًم ًمؾتعريى وإكام يًفؿ ذم معوجلي اًمؼضويو يؼتٍم قمؿؾف قمغم شمـًقؼ اعمص

اًمؾغقيي مع ضمفوت أظمرى معـقي  سموًمـفقض سموًمؾغي اًمعرسمقي يموحتود اعمجومع اًمعؾؿقي 

اًمؾغقيي اًمعرسمقي مـ ضمفي واحتود اجلومعوت اًمعرسمقي واعمديريوت اعمعـقي ذم اعمـظؿي اًمعرسمقي 

مـ اعمرايمز واعممؾمًوت ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مـ ضمفي أظمرى، ومع همػمهو 

 وآحتودات ذات اًمعالىمي..مـ ـمرف صموًمٌ.
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كالو التعريب  تنسيق قعوا   -ثاكقاً  هتمش  
 

إن أي ظمطي ًمتـًقؼ اًمتعريى ٓسمد هلو أن شمـطؾؼ مـ اًمقاىمع ًمتعرف إجيوسمقوشمف 

، وشمرؾمؿ وؾمؾٌقوشمف، ومتعزز اإلجيوسمقوت، وشمتالرم اًمًؾٌقوت، ومـ صمؿ شمقوع اًمتقضمفوت

 اًمصقى ًمالرشمؼوء سمذًمؽ اًمقاىمع حتؼقؼًو ًمألهداف اعمرؾمقمي.

وًمؼد ورد ذم اًمـظوم اًمداظمكم عمؽتى شمـًقؼ اًمتعريى اًمصودر سمتوريخ 

مو يكم: )يؼقم اعمؽتى سموعمًومهي اًمػعوًمي ذم اجلفقد اًمتل شمٌذل ذم  27/11/1973

ؾمتجوسمتفو عمطوًمٌف اًمقـمـ اًمعريب ًمؾعـويي سمؼضويو اًمؾغي اًمعرسمقي ومقايمٌتفو ًمؾعٍم، وا

 وذًمؽ سمطريؼ:

شمـًقؼ اجلفقد اًمتل شمٌذل ًمؾتقؾمع ذم اؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمتدريس  -1

سمجؿقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ وأكقاقمف ومقاده، وذم إضمفزة اًمثؼوومقي ووؾموئؾ 

 اإلقمالم اعمختؾػي.

شمتٌع طمريمي اًمتعريى وشمطقر اًمؾغي اًمعرسمقي اًمعؾؿقي واحلضوريي ذم اًمقـمـ  -2

سمجؿع اًمدراؾموت اعمتعؾؼي اهذا اعمقوقع وكنمهو أو  اًمعريب وظمورضمف،

 اًمتعريػ اهو.

شمـًقؼ اجلفقد اًمتل شمٌذل إلهمـوء اًمؾغي اًمعرسمقي سموعمصطؾحوت احلديثي وًمتقطمقد  -3

 اعمصطؾحوت احلضوريي ذم اًمقـمـ اًمعريب سمؽؾ اًمقؾموئؾ اعمؿؽـي.

 اإلقمداد ًمؾؿممترات اًمدوريي ًمؾتعريى. -4

ؾقي شمـًقؼ اجلفقد اًمتل شمٌذل ًمؾتقؾمع ذم وعمو يمون مؽتى اًمتعريى مـقـمًو سمف قمؿ
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اؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمتدريس سمجؿقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ وأكقاقمف ومقاده، وشمـًقؼ 

اجلفقد اًمتل شمٌذل إلهمـوء اًمؾغي اًمعرسمقي سموعمصطؾحوت احلديثي وشمقطمقد اعمصطؾحوت 

 (1)احلضوريي ذم اًمقـمـ اًمعريب، يمون مًور اًمتـًقؼ ىمد مّر سمؿراطمؾ صمالث هل:

ومتثؾ اًمتـًقؼ ذم مراؾمؾي اًمدول اًمعرسمقي وممؾمًوهتو  ادرحؾة األوىل:

اعمتخصصي ًمتقاذم اعمؽتى سمام يتقومر ًمدهيو مـ مصطؾحوت إكجؾقزيي وومركًقي مع 

اعمتداول مـ اعمؼوسمالت اًمعرسمقي ذم اًمعؾؿ اعمعـل، واؾمتخراج اعمًتعؿؾ مـ اعمصطؾحوت 

ودة اعمصطؾحقي وؿـ ىمقائؿ صمالصمقي ذم اعممًمػوت اًمتعؾقؿقي، وشمـًقؼ مو دمؿع مـ اعم

اًمؾغي وشمقضمقفف إمم ضمفوت آظمتصوص ذم اًمدول اًمعرسمقي إلسمداء اًمرأي، وقمؼد كدوة 

 ًمدراؾمي اعمصطؾحوت وومؼ إؾمؾقب اًمتوزم:

 اًمتصحقح واًمتدىمقؼ. -

 اإلووومي واًمدمٍ وآكتؼوء. -

 اًمٌحٌ قمـ اعمؼوسمؾ اًمعريب اًمدىمقؼ. -

شمقومر إٓ مو وضمد ومعاًل مـ اعمصطؾحوت، وًمعؾ مـ قمققب هذه اًمطريؼي أهنو ٓ 

 ومقظؾ هـوك ظمصوص ذم اعمصطؾحوت اًمعرسمقي اًمتل مل شمؼؽمح مـ ىمٌُؾ.

ومتثؾ اًمتـًقؼ ذم شمؽؾقػ اعمؽتى ظمٌػمًا متخصصًو ذم مودة  ادرحؾة الثاكقة:

اعمعجؿ سمنقمداد ورىمي قمؿؾ مًتلكًًو سمام صدر ذم هذا اعمجول قمـ اعمجومع واعمعوهد 

اًمدوًمقي مع اًمتؼقد سمؿـفجقي اعمؽتى، وشمؽؾقػ ظمٌػم آظمر متخصص اعمختصي اًمعرسمقي و

ذم اًمعؾؿ ذي مؽوكي قمؾؿقي مرمقىمي ًمؾؿراضمعي واًمتدىمقؼ، وإرؾمول اعمنموع سمعدهو إمم 

                                                                 

اًمعدد  -جمؾي اًمؾًون اًمعريب -مـظقمي اًمتـًقؼ: اعمػفقم واإلضمراء -اًمديمتقر أمحد ؿمحالن 1))

 .32ص 1998قموم  -اًمرسموط -مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى -اًمًوسمع وإرسمعقن
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اجلفوت اًمعرسمقي اعمختؾػي إلسمداء اعمالطمظوت، ومـ صمؿ قمؼد كدوة ًمدراؾمي اعمنموع 

 قمؾقف ىمٌؾ إىمراره. متفقدًا ًمعروف قمغم مممتر اًمتعريى وووع اًمؾؿًوت إظمػمة

معجامت  1973وهؽذا أىمّر مممتر اًمتعريى اًمثوين اًمذي قمؼد سموجلزائر قموم 

اًمػقزيوء واًمؽقؿقوء واًمـٌوت واًمريووقوت واجلققًمقضمقو، وىمد صدرت سمثالث ًمغوت 

 اإلكجؾقزيي واًمػركًقي واًمعرسمقي.

قمغم معجامت ذم  1977وصودق اعمممتر اًمثوًمٌ اعمـعؼد سمطراسمؾس سمؾقٌقو قموم 

غراومقو واًمػؾؽ )جمؿققمي أومم( واًمتوريخ واًمػؾًػي واعمـطؼ وقمؾؿ اًمـػس واًمصحي اجل

وضمًؿ اإلكًون واًمريووقوت واإلطمصوء واًمػؾؽ )جمؿققمي صموكقي(، واًمريووقوت 

 اًمٌحتي واًمتطٌقؼقي )جمؿققمي أومم( سموًمؾغوت اًمثالث.

قمغم معجامت ذم  1981وصودق مممتر اًمتعريى اًمراسمع اًمذي قمؼد سمطـجي قموم 

رسموء وهـدؾمي اًمٌـوء واعمحوؾمٌي واًمتجورة واًمـجورة واًمٌؽمول واجلققًمقضمقو اًمؽف

 )جمؿققمي أظمرى(، واحلوؾمٌوت اإلًمؽؽموكقي، سموًمؾغوت اًمثالث.

قمغم معجامت  1985وصودق مممتر اًمتعريى اخلومس اًمذي قمؼد سمعامن قموم 

ء اًمعومي ذم اًمػقزيوء اًمعومي واًمـقويي واًمؽمسمقي وآضمتامع وإكؽموسمقًمقضمقو، واًمؽقؿقو

واًمؾًوكقوت، وإًمعوب اًمريووقي )اجلزء إول( إووومي إمم معجامت أكجزهتو هقئوت 

 متخصصي ذم جمول اًمزراقمي واإلطمصوء واًمًؽؽ احلديديي، وسموًمؾغوت اًمثالث.

قمغم معجامت ذم  1988وصودق مممتر اًمتعريى اًمًودس اعمـعؼد سموًمرسموط قموم 

 قؾمقؼك.أصمور واًمؼوكقن وآىمتصود واجلغراومقو واعم

مًؾؽًو آظمر خيتؾػ قمـ  1990وؾمؾؽ اعمؽتى ومقفو مـذ قموم  ادرحؾة الثالثة:

 اعمـفجلم اًمًوسمؼلم، ومتثؾ هذا ذم اخلطقات أشمقي:

اًمتعوىمد مع ممؾمًي قمؾؿقي أيموديؿقي متخصصي ذم جمول اعمنموع ًمتؽقن هل  -1
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ة اعمنمف اًمعؾؿل قمغم إكجوزه، وهل اًمتل ختتور اخلؼماء وشمتٌع اًمعؿؾ ظمطقة ظمطق

 إمم مـتفوه سمؿًوقمدة مـ اعمؽتى.

إرؾمول اعمنموقموت اعمعدة إمم اعمجومع واعممؾمًوت اعمختصي ورضمول اجلومعوت  -2

 واعمفتؿلم ًمؾـظر ومقفو.

ووع اعمنموع سمعد إكجوزه سملم يدي احتود اعمجومع اًمؾغقيي ًمؾدرس واًمتصحقح  -3

 وإسمداء اًمرأي.

 جومع.قمؼد كدوة حتً ىمٌي جمؿع مـ اعمجومع أو ذم رطموب احتود اعم -4

 شمؼديؿ اعمنموقموت إمم مممتر اًمتعريى ًمؾـظر ومقفو مـ ضمديد صمؿ اعمصودىمي قمؾقفو. -5

وذم وقء ذًمؽ أقمدت منموقموت معوضمؿ اعمممتر اًمًوسمع اًمذي ضمرت وىموئعف 

اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت »، وهذه اعمنموقموت هل 1994ذم اخلرـمقم قموم 

د عمصطؾحوت اًمزٓزل، اًمًقوطمي، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اًمٌقئي، اعمعجؿ اعمقطم

، يمام أقمدت منموقموت اعمممتر اًمثومـ شاعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اًمطوىموت اعمتجددة

اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اعمقوه، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت »وهل  1998قموم 

آؾمتشعور قمـ سمعد، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اًمتؼـقوت اًمؽمسمقيي، اعمعجؿ اعمقطمد 

، وأقمدت شعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اًمػـقن اًمتشؽقؾقيعمصطؾحوت اإلقمالم، اعم

اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت إرصود اجلقيي، اعمعجؿ »منموقموت اعمممتر اًمتوؾمع وهل 

اعمقطمد عمصطؾحوت اهلـدؾمي اعمقؽوكقؽقي، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اعمعؾقموشمقي، 

 ش.اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت قمؾقم اًمٌحور

 2002وت مممتري اًمتعريى اًمعوذ قموم وسموًمطريؼي كػًفو أقمدت منموقم

اعمعجؿ »، ومؽوكً منموقموت مممتر اًمتعريى اًمعوذ 2008واحلودي قمنم قموم 

اعمقطمد عمصطؾحوت اًمصقدًمي، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اًمطى اًمٌقطري، اعمعجؿ 
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اعمقطمد عمصطؾحوت شمؼـقوت إهمذيي، اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾحوت اعمقرصموت، اعمعجؿ 

 ش.احلرب اإلًمؽؽموكقي واإلضمراءات اعمضودةاعمقطمد عمصطؾحوت 

اإلدارة اًمعومي واعمراومؼ »ويموكً منموقموت مممتر اًمتعريى احلودي قمنم 

 ش.اعمختصي، اًمعودات واًمتؼوًمقد وإزيوء، اًمتدسمػم اعمـززم، اًمغزل واًمـًقٍ

وإذا يمون مـ مفوم مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى اإلقمداد ًمؾؿممترات اًمدوريي 

هذه اعمممترات مؼتٍمًا قمغم مـوىمشي منموقموت اعمعوضمؿ ًمؾتعريى، ومؾؿ يؽـ قمؿؾ 

اعمراد شمقطمقدهو قمغم اًمصعقد اًمؼقمل، وإكام يموكً شمـوىمش ىمضويو ًمغقيي أظمرى، وشمؼؽمح 

شمقصقوت سمشلهنو. إٓ أكف مـ اعمالطمظ أن صمؿي همقوسمًو ًمؾتـًقؼ ذم هذه اعمممترات قمغم 

 اعمًتقيلم اًمعوم واًمـققمل اخلوص يمام يتٌلم ومقام يكم:

 عف التـسقق عذ ادستوى العامض -1

ًمق أًمؼقـو كظرة قمغم مًػمة مممترات اًمتعريى ذم اًمقـمـ اًمعريب قمغم مدى كصػ 

ًمقضمدكو همقوسمًو ًمعؿؾقي اًمتـًقؼ سملم مممتر وآظمر طمتك إكـو  ،(1)(2011-1961ىمرن )

مممتر التعريب األول ادـعؼد يف ادؿؾؽة ادغربقة ًمـجد أن اًمتقصقوت اًمتل أوص اهو 

مل شمـػذ ذم معظؿفو، وىمد مه قمؾقفو كصػ ىمرن، ومـ هذه اًمتقصقوت  9611شـة 

 اعمتعؾؼي سموًمتـًقؼ وشمقطمقد اجلفقد:

إكشوء ؿمعٌي وـمـقي ًمؾتعريى ذم يمؾ سمؾد قمريب شمتٌع كشوط اهلقئوت اعمشتغؾي ذم  -1

مؽتى شمـًقؼ »سمؾدهو وشمؽقن صؾي سمقـفو وسملم اعمؽتى اًمدائؿ ذم اعمغرب 

 ي اًمعؾؿقي اًمتل شمـتفل إًمقفو اجلفقد ذم ذًمؽ اًمٌؾد.، وشمؼدم إًمقف احلصقؾشاًمتعريى

                                                                 

 -مممترات اًمتعريى ذم اًمقـمـ اًمعريب قمغم مدى كصػ ىمرن -اًمديمتقر قمٌد اًمؽريؿ ظمؾقػي 1))

-متر جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة قمـ مًتؼٌؾ اًمؾغي اًمعرسمقيمم -مٌودئ وشمقضمفوت وشمقصقوت

 .2012قموم 
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إرؾمول مجقع اعممًمػوت اًمعومي واعمدرؾمقي واعمجالت إدسمقي واًمعؾؿقي اًمتل  -2

 شمصدر ذم خمتؾػ إىمطور اًمعرسمقي إمم اعمؽتى اًمدائؿ.

 إكشوء جمؿع مقطمد ًمؽؾ اعمجومع اًمؾغقيي ذم اًمقـمـ اًمعريب. -3

 تل ًمقس ومقفو جمؿعإكشوء جمومع ًمغقيي ذم اًمٌالد اًمعرسمقي اًم -4

إكشوء ضمفوز ذم يمؾ سمؾد قمريب شمؽقن مفؿتف شمتٌع طمريمي اًمؽممجي ًمؾؽتى  -5

واعممًمػوت وشمًجقؾ يمؾ مو يؽمضمؿ مـ ذًمؽ، ومقاوموة اعمؽتى اًمدائؿ ًمؾؿممتر 

 سمجؿقع اعمعؾقموت اًمتل ختصف.

شمقطمقد صقر اًمتعؾقؿ اعمختؾػي )اًمرؾمؿل واحلر وإضمـٌل( ذم يمؾ سمؾد قمريب  -6

 ي اًمتػؽػم واًمثؼوومي وآدموه اًمؼقمل اًمعوم.ًمضامن أضمقول متامصمؾ

ووع ظمطي ًمتقضمقف وؾموئؾ اإلقمالم اًمعومي مـ صحوومي وإذاقمي وؾمقـام  -7

وهمػمهو ًمتؽقن وؾمقؾي مـ وؾموئؾ اًمتعريى وكنم اًمؾغي اًمػصحك سملم 

ـمٌؼوت اًمشعى اعمختؾػي وشمؼريى ًمغي اًمتخوـمى مـ اًمػصحك. ويعؼم اعمممتر 

 ـام قمغم اؾمتعامل اًمؾفجوت اعمحؾقي.قمـ أؾمػف قمغم إسار سمعض مـتجل اًمًق

اًمعؿؾ قمغم أن هتدف يمتى اعمطوًمعي اعمدرؾمقي إمم شمؼقيي روح اًمقطمدة اًمعرسمقي  -8

إن قمـ ـمريؼ اعمقوققموت اًمتل شمتؽؾؿ قمـ اًمقـمـ اًمعريب ومػوظمره وأؾمس 

وطمدشمف، أو قمـ ـمريؼ اعمختورات إدسمقي اًمتل متثؾ اإلكتوج اًمػؽري ذم 

 خمتؾػ اًمٌالد اًمعرسمقي.

ؿ معون ًمقًتعلم سمف أسمـوء اًمعرسمقي ذم اًمعثقر قمغم إًمػوظ اًمدىمقؼي عمو ووع معج -9

 جيقل ذم أذهوهنؿ مـ اعمعوين واًمصقر.

شمقطمقد اًمطرق اعمختؾػي ًمرؾمقم إرىموم واًمرمقز اًمعؾؿقي وإصقات  -10

 إضمـٌقي.
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 1973يف اجلزائر عام  عؼد ،مممتر التعريب الثاين

ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ وإقمداد  أوص سموؾمتخدام اًمؾغي اًمعرسمقي ًمغي ًمؾتدريس

اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اعمقطمدة اكطالىمًو مـ أن شملصقؾ اًمعؾقم واكتشور اعمعورف ذم أمي 

مـ إمؿ ٓ يؽقن إٓ سمؾغتفو، وأن اًمؾغي اًمعرسمقي ىمودرة سمحؽؿ ـمٌقعتفو وظمصوئصفو 

وشمراصمفو اًمذي أؾمفؿً سمف ذم احلضورة اإلكًوكقي قمغم أن شمؽقن ًمغي اًمعؾؿ احلديٌ 

ريًًو وشملًمقػًو وسمحثًو. وإن اًمدقمقة إمم شمدريس اًمعؾقم سموًمؾغي اًمعرسمقي واًمعـويي اهو ٓ شمد

 شمعـل إمهول آهتامم سمتدريس اًمؾغوت إضمـٌقي.

وأىمر اعمممتر شمقطمقد اعمصطؾح اًمعؾؿل واؾمتعامل اعمصطؾحوت ذم يمؾ جموٓت 

ر واعمؽوشمى، إداء واإلسمالغ ذم اعمدارس وإكديي وذم وؾموئؾ اإلقمالم وذم اًمدوائ

وذًمؽ ذم قمؿؾ مشؽمك قموم يعويش اعمجتؿع ذم يمؾ ـمٌؼوشمف وومئوشمف وذم يمؾ مراطمؾف 

اًمتعؾقؿقي طمتك يتؿ اًمتػوقمؾ سملم اًمؾغي واعمجتؿع قمغم كحق يؼقد اًمتطقر اًمػؽري 

واًمتطقر اًمؾغقي ذم ظمطلم متؽومؾلم، يؼطع اًمطريؼ قمغم اًمتػووت أو اًمتـوىمض اًمذي 

 غي وشمطٌقؼوهتام اعمختؾػي.كشفده أطمقوكًو سملم احلقوة واًمؾ

ورأى اعمممتر أن شمدريس اًمعؾقم سموًمعرسمقي ذم اعمرطمؾي اًمثوكقيي وطمدهو كقع مـ 

اًمعؿؾ اًمـوىمص، وأكف يـٌغل شمدريس اًمعؾقم سموًمعرسمقي ذم اًمتعؾقؿ اًمعوم يمؾف ذم اجلومعوت 

 واعمعوهد.

ن مع احتود وأوص اعمممتر أن شمؼقم اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم سموًمتعوو

اجلومعوت اًمعرسمقي سمتلًمقػ يمتى ذم اعمقاد اًمعؾؿقي اعمختؾػي شمًتخدم ومقفو اعمصطؾحوت 

اعمؼررة وذًمؽ ًمؾًـتلم إومم واًمثوكقي مـ اًمدراؾمي اجلومعقي شمقًػمًا قمغم اًمدول اًمعرسمقي 

 اًمتل ٓ شمًتطقع ذم هذه اعمرطمؾي اًمـفقض اهذا اًمعؿؾ.
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جلومعوت اًمعرسمقي اًمتل مل شمٌدأ شمدريس وأوص احتود اعمجومع اًمعرسمقي واحتود ا

اًمعؾقم سموًمؾغي اًمعرسمقي، سموعمٌودرة إمم اؾمتعامل اًمعرسمقي ذم إًمؼوء اًمدروس واعمحوضات. 

يمام أوص أن يؽقن اًمتدريس ذم اًمؽؾقوت اًمـظريي سموًمؾغي اًمعرسمقي، وأن شمؽقن اًمعرسمقي 

واًمثؼوومي  اًمًؾقؿي سمعقدة قمـ اًمؾفجوت اًمعومقي، وأوص اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي

واًمعؾقم واحتود اجلومعوت اًمعرسمقي سموًمعؿؾ قمغم إقمداد معؾؿلم ًمتدريس اعمقاد اًمعؾؿقي 

سموًمؾغي اًمعرسمقي ذم مراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم، وقمؼد دورات شمدريٌقي هلؿ حتؼقؼًو ٕومضؾ 

 اعمًتقيوت ذم شمعريى اًمتعؾقؿ اًمعؾؿل.

رىموم اًمعرسمقي واًمرمقز وأوص اعمممتر سمؿتوسمعي دراؾمي اعمقوققموت اًمتوًمقي: اؾمتعامل إ

اهذه  اعمتػؼ قمؾقفو قموعمقًو ذم مراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوزم، ويمتوسمي اعمعودٓت اًمعؾؿقي واًمريووقي

اًمرمقز، ويمتوسمي صقر سمعض إصقات إضمـٌقي همػم اًمقاردة ذم اًمؾغي اًمعرسمقي، وفموهرة 

 اًمًقاسمؼ واًمؾقاطمؼ ذم اعمصطؾح اًمعؾؿل ذم اًمؾغي اًمعرسمقي واًمؾغوت إضمـٌقي.

 1977قا عام عؼد يف طرابؾس بؾقب ،ممتر التعريب الثالثم

رأى اعمممتر أن إمي اًمعرسمقي جيى أن شمؽقن ىمد دمووزت ذم أىمطورهو يمؾفو ومؽمة 

اًمتػؽػم ذم اًمتعريى، إمم إظمذ سمف، واًمتامس يمؾ اًمقؾموئؾ ًمف، وىمطع اًمطريؼ قمغم 

مـ أهداومفو  مراطمؾ اًمتشؽقؽ ومقف، واقمتٌوره ذم اعمرطمؾي احلوضة هدومًو أؾموؾمقوً 

وأؾمؾقسمًو رئقًقًو مـ أؾموًمقى حتؼقؼ وضمقدهو اًمػؽري وؿمخصقتفو احلضوريي ووطمدهتو 

 اًمـػًقي واًمؾغقيي.

واكطالىمًو مـ ذًمؽ يممـ اعمممتر سملن اًمتعريى جيى أن يلظمذ ـمريؼف إمم 

اعممؾمًوت اًمتعؾقؿقي ذم مراطمؾ اًمتعؾقؿ اعمختؾػي ومرطمؾي اًمتعؾقؿ اجلومعل سمخوصي ذم 

سمحقٌ شمصٌح اًمؾغي اًمعرسمقي ًمغي اًمتدريس واًمٌحٌ معًو، ٕن ىمقودة احلقوة ومروقمف يمؾفو، 
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ذم اعمًتؼٌؾ خلرجيل اجلومعوت، اًمذيـ ؾمقف يشغؾقن مـوصى اًمتدريس، ويًػّمون 

 مراومؼ احلقوة اعمختؾػي.

ورأى اعمممتر أن اًمتعريى ٓ يؽػل ًمف أن يقوع اعمصطؾح اًمعؾؿل، وأن دمتؿع 

صي، وإكام جيى أن يتؼدم اًمتعريى كحق اؾمتخدام طمصوئؾف ذم معجؿ أو معوضمؿ متخص

 اًمؾغي اًمعرسمقي ذم خمتؾػ مـوؿمط احلقوة وأضمفزة اًمدوًمي.

ٌِّ أضمفزة اإلقمالم قمغم اؾمتعامل اعمؼوسمالت اًمعرسمقي ًمؽؾ ًمػظي  وأوص اعمممتر سمح

أضمـٌقي، وأن ختصص اإلذاقموت اعمرئقي سمرامٍ ظموصي إلؿموقمي هذه اعمصطؾحوت، 

 اًمقزارات اعمختؾػي قمغم آًمتزام سموؾمتعامل هذه اعمؼوسمالت. وطمٌ اًمدوائر اًمرؾمؿقي ذم

يمام أوص سمؿـوؿمدة اًمدول اًمعرسمقي اًمتل مل شمٌدأ سمعد سمعؿؾقي اًمتعريى ذم اًمتعؾقؿ 

اًمعوزم أو مل شمًتؽؿؾفو أن شمتخذ اإلضمراءات اًمالزمي ًمتحؼقؼ ذًمؽ قمغم أن حيدد شموريخ 

 ىمريى معلم ذم يمؾ دوًمي ًمؾٌدء ذم قمؿؾقي اًمتعريى.

اًمتقصقوت أيضًو إكشوء معفد ىمقمل ًمؾًوكقوت يؼقم سموٕسمحوث واًمدراؾموت ومـ 

اًمؾغقيي اًمتل شمًوقمد قمغم قمؿؾقوت اًمتعريى، ومتفد ًمشققع اًمػصحك، وشمدريس مودة 

 شموريخ اًمعؾقم قمـد اًمعرب ذم يمؾ ومرع مـ ومروع اًمؽؾقوت اًمعؾؿقي واإلكًوكقي.

 1981عام عؼد يف طـجة بادؿؾؽة ادغربقة  ،مممتر التعريب الرابع

 1985عؼد يف عامن باألردن عام  ،مممتر التعريب اخلامس

 شمليمقد اًمتقصقوت اًمًوسمؼي. -

اًمتقصةةقي سمنصةةدار اًمؼةةرار اًمًةةقود اًمةةالزم ًمؾتعريةةى اًمشةةومؾ، وإًمةةزام  -

ممؾمًةةوت اًمتعؾةةقؿ اًمعرسمقةةي سمةةلن يؽةةقن اًمتعؾةةقؿ ومقفةةو شمدريًةةًو وشملًمقػةةًو وسمحثةةًو 

 سموًمؾغي اًمعرسمقي.
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 1988 الربا  عام عؼد يف ،مممتر التعريب السادس

 1994عؼد يف اخلرطوم عام  ،مممتر التعريب السابع

 1998يف مراكش بادغرب عام  ، عؼدمممتر التعريب الثامن والتاشع

 2002عؼد يف دمشق عام  ،مممتر التعريب العاذ

 أصدر سمقون دمشؼ طمقل شمعريى اًمتعؾقؿ اًمعوزم

 2008 عؼد يف عامن باألردن عام ،مممتر التعريب احلادي عرش

وجيد اعمتتٌع هلذه اًمتقصقوت اًمتل أوصً اهو مممترات اًمتعريى قمغم مدى 

كصػ ىمرن أن أهمؾٌفو مو يزال رهلم اًمرومقف وطمٌقس إدراج، ومل يشؼ ـمريؼف إمم 

اًمتـػقذ، وأن ؾمقوؾمي اًمتعريى ىمد أطمٌطً ذم اًمٌالد اًمعرسمقي سمجؿقع اعمعّقىموت اًمًقوؾمقي 

ي أسمعدت اًمعرسمقي قمـ اًمتعؾقؿ ذم اجلومعوت وآىمتصوديي وسمًقوؾموت شمرسمقيي وشمعؾقؿق

طمتك أصٌحً اًمعؾقم اإلكًوكقي شمدرس سموٕضمـٌقي، وهمدت اإلقمالكوت قمـ اًمقفموئػ 

شمشؽمط إضمـٌقي ٓ اًمعرسمقي، وسموشمً اعمراؾمالت اًمداظمؾقي واخلورضمقي ذم أهمؾى اًمدول 

ذي اًمعرسمقي وذم أشمػف إمقر شمصوغ سموٕضمـٌقي، وموزال اًمتعريى اًمشومؾ سمؿػفقمف اًم

قمغم أكف صمقرة ًمغقيي  1961طمدده مممتر اًمتعريى إول اًمذي قمؼد سموًمرسموط قموم 

وصمؼوومقي وومؽريي واؾمتؽامل ًمؾًقودة اًمقـمـقي، يـتظر سمزوغ ومجر ضمديد هلذه إمي اًمعرسمقي 

ذم معظؿ أىمطورهو قمغم طمّد شمعٌػم إيموديؿل قمٌد اًمؽريؿ ظمؾقػي رئقس جمؿع اًمؾغي 

 اًمعرسمقي ذم إردن.

ي يؿثؾ أمومـو: هؾ يمون صمؿي شمـًقؼ سملم ومريؼ اًمعؿؾ اًمذي أكجز واًمًمال اًمذ

اعمنموقموت اعمؼدمي إمم مممترات اًمتعريى؟ سمؿعـك هؾ يمون صمؿي شمـًقؼ سملم اًمؾغقيلم 

 واعمتخصصلم اًمعؾؿقلم واًمػـقلم؟
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وهؾ يمون صمؿي شمـًقؼ سملم اعممؾمًوت اًمعؾؿقي واجلومعوت واعمجومع اًمؾغقيي 

صصي؟ وإذا مل يؽـ صمؿي اؾمتعوكي سموًمتؼوكي ذم مممترات ومرايمز اًمٌحقث اًمعؾؿقي واعمتخ

اًمتعريى إومم ومفؾ شمتؿ آؾمتعوكي اهو طموًمقًو ذم اعمممترات اًمتل شمعؼد قمغم كطوق 

اًمًوطمي اًمؼقمقي؟ وهؾ شمدزم اجلومعوت اًمعرسمقي واحتودهو سموعمالطمظوت قمغم اعمنموقموت 

سمجومعي طمؾى ذم إسمداء  اعمـجزة ىمٌؾ اإلىمرار؟ وهؾ يًفؿ معفد اًمؽماث اًمعؾؿل اًمعريب

 مالطمظوشمف قمغم اعمصطؾحوت اعمًتؿدة مـ اًمؽماث اًمعريب؟

وهؾ أومودت اعممؾمًوت اًمتعؾقؿقي اًمتعؾؿقي مـ اعمعوضمؿ اعمقطمدة اًمتل ووعفو 

مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى؟ ومـ اًمؽتى اعمرضمعقي ذم اًمػقزيوء واًمؽقؿقوء واًمعؾقم واًمٌقئي 

ووعتفو اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمـحق واًمتوريخ واجلغراومقو وهمػمهو واًمتل 

واًمعؾقم؟ وهؾ يمون صمؿي شمـًقؼ مع وؾموئؾ آشمصول اجلامهػميي ًمتعؿقؿ هذه 

اعمصطؾحوت وسمثفو؟ وهؾ أومود مـفو اعمؽممجقن واعمتخصصقن وممًمػق اًمؽتى 

 اعمدرؾمقي ومعدو اًمؼمامٍ اإلقمالمقي وحمررو اعمقؾمققموت واعمعوضمؿ؟

توج إمم إضموسموت دىمقؼي ًمتعرف طمريمي مًػمة شمؾؽ هل سمعض إؾمئؾي اًمتل حت

اًمتعريى قمغم اًمصعقد اًمؼقمل، إٓ أن اعمالطمظي اًمعوسمرة شمدل قمغم اًمؼصقر ذم اًمتـًقؼ 

وقمغم سمعثرة ذم اجلفقد اعمٌذوًمي ذم اعمممترات واًمـدوات مودام اًمتـًقؼ يعوين اًمضعػ 

 واًمغقوب ذم أطمقون يمثػمة!

عمرطمقم اًمديمتقر ؿمؽري ومقصؾ وىمومتي شمؾؽ اًمصقرة اًمتل رؾمؿفو إؾمتوذ ا

إن هـوك ضمفقدًا سمذًمً، سمعضفو ومردي »خلريطي اًمتعريى ذم اًمقـمـ اًمعريب إذ يؼقل: 

وسمعضفو مجوقمل، سمعضفو ىمومً سمف ممؾمًوت ظموصي، وسمعضفو أظمر ىمومً سمف 

ممؾمًوت ىمقمقي، ومـفو مو ىمومً سمف جمومع ًمغقيي، ومـفو مو ىمومً سمف اجلومعوت. ومـ 
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ًمقـمـ اًمعريب، وضمفقد ىمومً اهو هقئوت أضمـٌقي. وإن شمـقع هذه هذه اجلفقد مو شمؿ ذم ا

اجلفقد يرؾمؿ أموم اعمرء ظمريطي زاظمرة اخلطقط، وًمؽـفو ظمطقط متداظمؾي ومتشوسمؽي، 

متثؾ شمؽومؾ اجلفقد وشمؼوـمعفو وشمقاصؾفو واكؼطوقمفو، إىمؾقؿقتفو وىمقمقتفو، مشؽالهتو 

مهو واكدوموقمفو طمتك ًمقتعذر اجلزئقي ومشؽالهتو اًمؽؾقي، اشمًوقمفو ووقؼفو، طمذرهو وشمؾؽ

 (1)ش.أن هتتدي إمم اًمقطمدة سمقـفو

شمؾؽ هل صقرة خلريطي اًمتعريى ذم صمامكقـقوت اًمؼرن اعمويض، وهل اًمصقرة 

كػًفو وكحـ ذم اًمعؼد اًمثوين مـ إًمػقي اًمثوًمثي، ٓ سمؾ زادت اًمصقرة ىمتومي: ضمفقد 

فوًمي طمتك همدا ـمٌقعقًو مشتتي، وهمقوب ذم اًمتـًقؼ، وًمؼد ىمود هذا اًمتشتً إمم كقع مـ اجل

أن جيفؾ سمؾد مو يمون جيري ذم اًمٌؾد أظمر، وأٓ شمعرف ضمومعي مو يؽقن ىمد كػذ أو شمرضمؿ 

 (2)ذم ضمومعوت أظمرى.

 ضعف التـسقق عذ ادستوى الـوعي -2

مو مـ ىمطوع طمظل سموٓهتامم ذم جمول اًمتعريى أيمثر مـ اًمؼطوع اًمصحل، وـموعمو 

ذم شمعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمعؼديـ إظمػميـ  قمؼدت مممترات ىمقمقي ووـمـقي ًمؾٌحٌ

مـ اًمؼرن اعمـٍمم، وًمؼد أؾمفؿً اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم ذم شمؾؽ 

اعمممترات، إٓ أن اجلفقد اًمتل سمذًمً مل حتؼؼ اًمغويي مـفو، ومويزال مقوقع شمعريى 

                                                                 

اعمممترات واًمـدوات اًمتل قمؼدهتو اعمـظامت واهلقئوت اًمعرسمقي طمقل  -اًمديمتقر ؿمؽري ومقصؾ 1))

قمرض ودراؾمي  -شمعريى اًمتعؾقؿ اجلومعل ذم جموٓت اعمصطؾح اًمعؾؿل واًمؽممجي واًمتلًمقػ

 .50ص 1982

 2010دمشؼ  -وزارة اًمثؼوومي اًمًقريي -اًمؾغي اًمعرسمقي واىمعًو وارشمؼوء -ًمًقداًمديمتقر حمؿقد ا 2))

 .139ص



- 29 - 

وين مـ إًمػقي اًمتعؾقؿ اًمطٌل يدور ذم طمؾؼي مػرهمي وكحـ ذم اًمعؼديـ إول واًمث

اًمثوًمثي. وًمعّؾ مـ اًمػوئدة أن كشػم إمم مًػمة اًمتعريى ذم اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم قمدد مـ 

 (1)اعمممترات واًمـدوات اًمتل قمؼدت سمخصقصف.

 1987آذار )مارس( عام  ،ة باخلرطومجمؾس وزراء الصحة العرب يف دورته الثاكقة عرش

ومريؼ قمؿؾ مـ اجلفوت  / اًمؼويض سمتشؽقؾ10أصدر اعمجؾس اًمؼرار ذا اًمرىمؿ /

اًمتوًمقي )اعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمنمق اًمٌحر اعمتقؾمط، اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي 

واًمعؾقم، اعمجؾس اًمعريب ًمالظمتصوصوت اًمطٌقي، اعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت 

اًمصحقي( يعؿؾ قمغم ووع ظمطي شمـػقذيي واىمعقي ًمتعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمقـمـ 

هذه اخلطي قمغم اًمدورة اعمؼٌؾي عمجؾس وزراء اًمصحي اًمعرب، وشمـظقؿ  اًمعريب، وشمعرض

اضمتامع مشؽمك سملم وزراء اًمتعؾقؿ اًمعوزم اًمعرب ووزراء اًمصحي اًمعرب ًمالشمػوق قمغم 

اخلطي اًمزمـقي ومراطمؾ شمطٌقؼفو ًمؾٌدء ذم شمعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم يمؾقوت اًمطى 

زراء اًمصحي اًمعرب ًمإلذاف قمغم اًمعرسمقي، وشمشؽقؾ هقئي مـ وزراء اًمتعؾقؿ اًمعوزم وو

 متوسمعي شمـػقذ اعمنموع.

وذم اًمدورة اًمثوًمثي قمنمة ًمؾؿجؾس ىمرر شمـظقؿ كدوة قمـ شمعريى اًمتعؾقؿ اًمصحل 

سموًمتعوون سملم جمؾس وزراء اًمصحي اًمعرب، واعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمنمق اًمٌحر اعمتقؾمط ذم 

ل، قمغم أن يؼقم دمشؼ، ًمالـمالع قمغم اًمتجرسمي اًمًقريي ذم جمول شمعريى اًمتعؾقؿ اًمصح

اعمؽتى اإلىمؾقؿل سمنقمداد ورىمي اًمعؿؾ اًمرئقًقي هلذا آضمتامع، وًمالشمػوق مع قمؿداء 

يمؾقوت اًمطى قمغم اعمراطمؾ اًمتـػقذيي اًمقاىمعقي ًمؾٌدء سمتعريى اًمتعؾقؿ اًمصحل ذم اًمقـمـ 

                                                                 

اعمؽتى اإلىمؾقؿل عمـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي إلىمؾقؿ ذق  -اًمديمتقر ظموًمد حمقل اًمديـ مـقؿـف 1))

 .2011-اإلؾمؽـدريي -اعمتقؾمط
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( قمؼدًا قمرسمقًو ًمتعريى 1988اًمعريب، وإقمالن اًمًـقات اًمعنم اًمتل شمٌدأ مـ هذا اًمعوم )

 اًمصحل.اًمتعؾقؿ 

وكظرًا ٕمهقي اًمـدوة قمغم اًمصعقد اًمؼقمل، أوصً اًمؾجـي اعمشؽؾي هلذه اًمغويي 

إموكي اًمعومي جلومعي اًمدول اًمعرسمقي ًمؾطؾى إمم اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم 

واحتود اجلومعوت اًمعرسمقي ًمؾؿًومهي ذم دقمؿ ؾمػر سمعض قمؿداء يمؾقوت اًمطى ًمتليمقد 

 ؽـ.مشوريمي أيمؼم قمدد مم

 ادممتر الطبي الرابع والعرشون لحتاد األطباء العرب حول تعريب التعؾقم الطبي

قمؼد احتود إـمٌوء اًمعرب مممتره اًمراسمع واًمعنميـ ذم اًمؼوهرة ذم يموكقن اًمثوين 

واختذ ىمرارًا سمتعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمقـمـ اًمعريب اكطالىمًو مـ  1988)يـوير( قموم 

اًمطى سمؾغوت أضمـٌقي يًفؿ ذم شمؽريس اًمؼطقعي ووعػ  إيامكف سملن اؾمتؿرار شمدريس

اًمصؾي سملم أـمٌوء اًمقـمـ اًمعريب، ومـ أن دؾموشمػم اًمدول اًمعرسمقي يموومي شمـص قمغم أن اًمؾغي 

اًمعرسمقي هل اًمؾغي اًمرؾمؿقي، وأن ىمقاكلم شمـظقؿ اجلومعوت ذم مجقع اًمدول اًمعرسمقي شمـص 

 قمغم أن ًمغي اًمتعؾقؿ هل اًمؾغي اًمعرسمقي.

قموم سمدء اًمتعريى ذم مجقع يمؾقوت اًمطى واًمعؾقم  1988 وىمرر اقمتٌور قموم

اًمصحقي ذم اًمقـمـ اًمعريب، ودقمو إمم ختصقص ضموئزة متـح ًمؽؾقي اًمطى اًمتل يؽقن هلو 

ىمصى اًمًٌؼ ذم شمعريى مـوهجفو، ودقمو إمم إقمالن اًمًـقات اًمعنم اًمتل شمٌدأ سمعوم 

ملم اًمعوم سمتشؽقؾ قمؼدًا قمرسمقًو ًمتعريى اًمطى واًمعؾقم اًمصحقي قمغم أن يؼقم إ 1988

جلـي عمتوسمعي اًمتعريى شمضؿ ممثاًل قمـ يمؾ سمؾد يؼقم سموًمعؿؾ قمغم متوسمعي اؾمتصدار 

 اًمؼرارات اًمتـػقذيي ًمتعؿقؿ اًمتدريس اًمطٌل واًمصحل سموًمؾغي اًمعرسمقي.

وأيمد أن شمؽقن اًمٌحقث اًمتل شمؾؼك ذم اعمممترات اًمطٌقي اًمعرسمقي اًمتل يـظؿفو احتود 
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ي، وأٓ يؼٌؾ أي مـفو سمؾغي أضمـٌقي إٓ إذا يمون مصحقسمًو إـمٌوء اًمعرب سموًمؾغي اًمعرسمق

 سمؽممجي يمومؾي إمم اًمؾغي اًمعرسمقي.

ودقمو اعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمنمق اًمٌحر اعمتقؾمط ذم مـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي إمم 

اعمًورقمي ذم شمـظقؿ اضمتامع ًمعؿداء يمؾقوت اًمطى ذم اًمقـمـ اًمعريب ًمالشمػوق قمغم 

 عريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمقـمـ اًمعريب.اخلطقات اًمعؿؾقي ٓؾمتؽامل قمؿؾقي شم

 ومل يؽتػ آحتود سمذًمؽ اًمؼرار سمؾ دقمو إمم اختوذ ظمطقات ومقريي متثؾً ذم:

اؾمتصدار ىمرار ذم يمؾ سمؾد قمريب سموًمتقىمػ هنوئقًو قمـ اًمتدريس اًمطٌل واًمصحل  -

 .1997سمغػم اًمؾغي اًمعرسمقي ذم مققمد ٓ يتجووز 

تػًػم طمتك ًمق اوطر اعمدرس إمم اًمٌدء سموؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمنمح واًم -

 اؾمتعامل اعمصطؾحوت إضمـٌقي يمام هل ذم مرطمؾي اكتؼوًمقي حمددة.

اًمنموع قمغم اًمػقر ذم ووع أؾمئؾي آمتحوكوت سموًمؾغتلم اًمعرسمقي وإضمـٌقي،  -

 واًمًامح ًمؾطوًمى سموإلضموسمي ذم آمتحون سموًمؾغي اًمعرسمقي.

قي ذم مجقع اًمؽؾقوت اًمطٌقي إدظمول مؼرر اًمؾغي إضمـٌقي ذم مـوهٍ اًمدراؾمي اًمطٌ -

 واًمصحقي.

ىمٌقل شمؼديؿ اًمرؾموئؾ اجلومعقي اًمعؾقو سموًمؾغي اًمعرسمقي، وشمشجقع ذًمؽ سموحلقاومز  -

 اعمـوؾمٌي.

إًمزام اًمٌوطمثلم اعمتؼدملم ًمؾحصقل قمغم درضمتل اعموضمًتػم واًمديمتقراه سمتؼديؿ  -

 شمرمجي يمومؾي ًمرؾموئؾفؿ سموًمؾغي اًمعرسمقي.

ش اًمطى اًمنمقمل»وش واًمطى اًمقىموئل اًمصحي»اًمٌدء اًمػقري سمتدريس مؼررات  -

 سموًمؾغي اًمعرسمقي ذم مجقع اًمؽؾقوت.ش اًمطى اًمـػز»و
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شمضؿلم آمتحوكوت اًمتل جيتوزهو اعمتؼدم ًمدرضمتل اعموضمًتػم واًمديمتقراه  -

 امتحوكًو ذم اًمؽممجي اًمعؾؿقي مـ اًمؾغي اًمعرسمقي وإًمقفو.

ر سمحةقث ةأن يؽقن مةـ ذوط اًمؽمىمقةي ذم وفمةوئػ هقئةوت اًمتةدريس كشة -

 ًمؾغي اًمعرسمقي.سمو

 التعؾقم الطبي يف البالد العربقةادممتر اإلقؾقؿي لتعريب 

قمؼد اعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمنمق اعمتقؾمط ذم مـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي مممترًا إىمؾقؿقًو 

، وىمد 1990ًمتعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمٌؾدان اًمعرسمقي ذم اًمؼوهرة ذم يقكقق )طمزيران( قموم 

داء وأؾموشمذة اًمعؾقم اًمصحقي ذم اًمقـمـ اًمعريب، ومـ طمي اعمممتر ؾمتي وصمالصمقن مـ قمؿ

 ممثكم اعممؾمًوت واهلقئوت اًمعرسمقي اعمعـقي سموؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمتعؾقؿ اًمصحل واًمطٌل.

ويمون اهلدف مـ قمؼد هذا اعمممتر شمدارس مقوقع شمعريى اًمتعؾقؿ اًمصحل 

قي اًمتعريى، واًمطٌل ذم مجقع يمؾقوت اًمطى ذم اًمقـمـ اًمعريب، وسمحٌ متطؾٌوت قمؿؾ

وحتديد احلوضموت واإلمؽوكوت، وووع ظمطي قمؿؾ ٕقمامل اًمتعريى ذم اًمًـقات اعمؼٌؾي. 

 وووع اعمممتر ظمطي شمـػقذيي ًمؾًـقات اًمعنم اعمؼٌؾي اؿمتؿؾً قمغم اجلقاكى اًمتوًمقي:

 اشتعراض احلالة الراهـة: -أولً 

قي ذم يمؾ مـ إن ًمغي اًمتعؾقؿ اعمًتخدمي طموًمقًو ذم يمؾقوت اًمطى اجلومعقي هل اًمعرسم

ؾمقريي وًمقٌقو واًمًقدان، واًمػركًقي ذم اعمغرب واجلزائر وشمقكس وًمٌـون واإليطوًمقي ذم 

اًمصقمول واًمؾغي اإلكجؾقزيي ذم سمؼقي اًمؽؾقوت ذم اًمٌؾدان اًمعرسمقي. وصمؿي سمعض اعمؼررات 

مؼررات اًمًـقات اًمنيريي ذم يمؾقي »شمعّؾؿ سموًمعرسمقي ذم سمعض اًمؽؾقوت همػم اعمعرسمي يمؾقًو 

دن، ومؼرر اًمطى اًمنمقمل واًمصحي اًمـػًقي واًمدراؾموت اًمعؾقو ذم يمؾقي ـمى قم

 ش.إزهر، ومؼرر اًمطى اًمنمقمل ذم اًمؽؾقوت اًمعراىمقي
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أمو اعممؾمًوت اًمتل يؿؽـ أن شمًفؿ ذم قمؿؾقي اًمتعريى ومفل )جمؾس وزراء 

اًمصحي اًمعرب، مـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي: اعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمنمق اًمٌحر اعمتقؾمط 

اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم سمتقكس، وزارات اًمؽمسمقي  سموإلؾمؽـدريي،

واًمتعؾقؿ ذم اًمدول اًمعرسمقي، احتود اجلومعوت اًمعرسمقي، احتود إـمٌوء اًمعرب وؾموئر 

آحتودات اًمصحقي واًمطٌقي واًمصقودًمي، أـمٌوء إؾمـون، اًمتؿريض..اًمخ، مؽتى شمـًقؼ 

إىمطور اًمعرسمقي، اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى  اًمتعريى سموًمرسموط، جمومع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم

 واًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم سمدمشؼ(.

وذم شمقصقػ احلوًمي اًمراهـي رأى اعمممتر أن صمؿي مدرؾملم متؿؽـلم مـ اًمتعؾقؿ 

واًمؽتوسمي واعمحوضات واًمؽممجي واًمتلًمقػ ذم قمدد ٓ سملس سمف ذم اًمؽؾقوت اعمختؾػي 

، وأن صمؿي مدرؾملم ًمدهيؿ آؾمتعداد شؿـ)اًمعراق، مٍم، شمقكس، إردن، ؾمقريي، اًمق

 واًمؽػوءة ذم اًمتعؾقؿ سموًمؾغي اًمعرسمقي.

وأقمد ىمًؿ شمـؿقي اعمقارد اًمٌنميي اًمصحقي ذم اعمؽتى اإلىمؾقؿل عمـظؿي اًمصحي 

( 73اًمعوعمقي )وطمدة اًمتعؾقؿ واًمتعؿقؿ( ىموئؿي مـ اًمؽتى اعمرضمعقي واعمـفجقي سمؾغً )

رس ذم يمؾقوت اًمطى ذم ؾمقريي، وقمؿؿتفو صمالصمي وؾمٌعلم يمتوسمًو وهل اًمؽتى اًمتل شمد

 قمغم مجقع يمؾقوت اًمطى وزودهتو اهو.

 متطؾبات عؿؾقة التعريب: -ثاكقاً 

 هتقئي اعمدرس: -1

 اًمعؿؾ قمغم شمعزيز اىمتـوع هقئوت اًمتدريس سمؿزايو اًمتعريى. -

شمـظقؿ زيورات يؼقم اهو اًمعؿداء وإؾموشمذة اعمعـققن إمم اًمؽؾقوت اًمتل  -

 شمدرس سموًمعرسمقي.

 ات دوريي ًمتٌودل اخلؼمات واعمعؾقموت.إىمومي كدو -
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شمشجقع اعمدرؾملم قمغم اًمؽممجي واًمتلًمقػ واًمـنم. وذم هذا اعمجول دقمً  -

مـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي جمؿققموت قمؿؾ مـ أؾموشمذة يمؾقوت اًمطى اعمتخصصلم 

 ًمتلًمقػ اًمؽتى اًمتوًمقي:

يمتوب مـفجل ذم اًمطى اًمنمقمل واًمًؿقمقوت، يمتوب مـفجل ذم ـمى »

اًمعومي، يمتوب مـفجل ذم اًمتغذيي، يمتوب مـفجل ذم اًمطى اعمجتؿع واًمصحي 

يمام دقمؿً اعمـظؿي اعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت ذم شمرمجي وـمٌوقمي ش اًمـػز

اعمقضمز اإلرؿمودي قمـ اعمامرؾمي اًمطٌقي اًمعومي »اًمعديد مـ اًمؽتى اًمطٌقي واًمتل مـفو 

ز اإلرؿمودي قمـ )هوريس(، أمراض اًمعلم، اعمقضمز اإلرؿمودي قمـ اًمتخدير، اعمقضم

 أمراض اًمعظوم واًمؽًقر، دًمقؾ ـمريؼي اًمتصقير اًمشعوقمل.

شمقومػم اعمصطؾح اًمطٌل اعمقطمد: وذم هذا اعمجول صدرت اًمطٌعي اًمراسمعي مـ  -2

مصطؾح ـمٌل سموًمؾغتلم  150 000اعمعجؿ اًمطٌل اعمقطمد، وشمشتؿؾ قمغم أيمثر مـ 

ًمؾغتلم اًمعرسمقي واإلكجؾقزيي. وصدر معجؿ مصطؾحوت ـمى اًمعلم وأمراوفو سمو

 اًمعرسمقي واإلكجؾقزيي، ومعجؿ اًمقراصمقوت واًمعؾقم اًمٌققًمقضمقي واجلزيئقي.

شمقومػم اًمؽتى اًمعرسمقي اعمـفجقي واعمرضمعقي وىمد زودت اهو خمتؾػ يمؾقوت اًمطى  -3

 ذم اًمقـمـ اًمعريب.

 إقمداد اًمقؾموئؾ اًمتعؾقؿقي. -4

 شمقومػم اًمدوريوت اًمعؾؿقي سموًمؾغي اًمعرسمقي. -5

جؾقزيي أو اًمػركًقي ًمؾطالب، وآهتامم ووع مـوهٍ ظموصي ًمتعؾقؿ اًمؾغي اإلك -6

سمتعؾقؿ اًمؾغوت إضمـٌقي ذم اًمتعؾقؿ مو ىمٌؾ اجلومعل وذم اًمتعؾقؿ اجلومعل، مع 

 آهتامم سموًمـفقض سمؿًتقى اًمؾغي اًمعرسمقي.
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 اخلطة التـػقذية لتطبقق التعريب الؽامل -ثالثاً 

 وشمشتؿؾ اخلطي قمغم:

 ضمقاكى قمومي -1

 ضمقاكى ختص يمؾقوت اًمطى -2

 دة ضوريي.قمقامؾ مًوقم -3

أمو اجلقاكى اًمعومي ومتتؿثؾ سموًٓمتزام سموًمؼرارات اًمصودرة قمـ جمؾس وزراء 

اًمصحي اًمعرب، قمغم أن شمؼقم اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم سمنسمالغ هذه 

اًمؼرارات إمم وزارات اًمتعؾقؿ اًمعوزم، وشمعزيز مًػمة اًمتعريى وومؼًو ًمعؿؾ مجوقمل 

واًمًؾطوت اًمتعؾقؿقي واًمصحقي اعمعـقي، واًمعؿؾ قمغم أن شمًوهؿ ومقف مجقع يمؾقوت اًمطى 

يؿثؾ قمؼد اًمتًعقـقوت مرطمؾي اًمتحقل ذم إوووع اًمراهـي وشمشؽقؾ جلـي دائؿي عمتوسمعي 

 اًمتعريى، وإكشوء صـدوق قمريب ًمتؿقيؾ اخلطي اًمتـػقذيي ًمؾتعريى.

وأمو اجلقاكى اًمتل ختص يمؾقوت اًمطى ومتتؿثؾ ومقام خيص اًمدراؾمي ذم اًمٌدء 

تعريى ذم وقء اإلمؽوكوت دون شملضمقؾ قمغم أن شمؽقن سمخطقات متدرضمي شمٌدأ سموًمًـي سموًم

إومم ذم اًمدراؾمي وشمتدرج سمعد ذًمؽ قمومًو سمعد قموم، ويًؿح سموًمتعريى اًمػقري ًمؾؿقاد اًمتل 

يرهمى أؾموشمذهتو ذم ذًمؽ قمغم أن شمعد أؾمئؾي امتحوكوت اعمقاد اًمتل مل شمعرب سموًمؾغتلم اًمعرسمقي 

الب طمريي اإلضموسمي سموًمؾغي اًمتل خيتوروهنو. ويطؾى مـ ـمالب وإضمـٌقي وشمؽمك ًمؾط

اًمدراؾموت اًمعؾقو شمؼديؿ مؾخصوت قمرسمقي واومقي ًمؾرؾموئؾ اعمعدة سمؾغي أضمـٌقي، ويشجعقن 

قمغم شمؼديؿ شمرمجوت يمومؾي سموًمعرسمقي، ويتعلم آهتامم سموًمـفقض سمؿًتقى اًمتؿؽـ مـ اًمؾغي 

ام اًمعرسمقي ذم أقمامل اًمؽؾقوت اإلداريي اًمعرسمقي ومـ ًمغي أضمـٌقي أظمرى، واًمتقؾمع ذم اؾمتخد

واًمتـظقؿقي يموومي، ويتعلم آهتامم سمدور اًمطالب ذم مًػمة اًمتعريى، ومـ اعمػقد إكشوء ذم 

 يمؾ يمؾقي ـمٌقي جلـي عمتوسمعي مًػمة اًمتعريى، وشمذًمقؾ مو يصودومفو مـ صعقسموت.



- 36 - 

 وشمتؿثؾ ومقام خيص إقمداد اعمدرس سمتشجقع إؾموشمذة قمغم اعمحوضة واًمؽممجي

واًمتلًمقػ سموًمؾغي اًمعرسمقي مع شمقومػم طمقاومز موديي وأدسمقي ًمؽؾ إكجوز، وإقمداد مـوهٍ 

زيورات إمم ؾمقريي، شمؼديؿ مؾخصوت واومقي سموًمعرسمقي »شمدريٌقي مدروؾمي ًمتفقئي اعمدرؾملم 

 ش.ًمٌحقصمفؿ، وشمٌودل اًمزيورات سملم أقمضوء اهلقئوت اًمتدريًقي ذم اًمؽؾقوت اعمختؾػي

قامؾ اعمًوقمدة اًميوريي ومتتؿثؾ ذم اًمعـويي سمؽممجي وأمو اجلقاكى اعمتعؾؼي سموًمع

خمتٍمات اعمؼوسمالت اًمتل شمـنمهو اعمجالت اًمطٌقي اًمعوعمقي، وآشمػوق مع سمعض 

اًمـوذيـ اًمعوعمقلم قمغم إصدار شمرمجوت قمرسمقي ًمدوريوهتؿ، ومتوسمعي اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي 

يمؾ اجلؿعقوت واعمـظامت  اجلديدة ذم قمومل اًمطى، وإجيود اعمؼوسمالت اًمعرسمقي هلو، وشمشجقع

اًمطٌقي اًمعومي وآظمتصوصقي قمغم اضمتامقموت دوريي حييهو اعمختصقن اًمعرب، 

ويدقمك إًمقفو خمتصقن أضموكى ًمٌحٌ اًمتطقرات اًمعؾؿقي احلديثي، وشمـظقؿ اضمتامقموت 

دوريي ٕؾموشمذة يمؾقوت اًمطى وقمؿدائفو عمـوىمشي أمقر اًمتعريى، وآهتامم سمتقومػم 

دوريوت إضمـٌقي إمم ضموكى اعمراضمع اًمعرسمقي، وشمـشقط ومعوًمقوت اعمراضمع واعمجالت واًم

 اعمـظامت واعمرايمز اًمعومؾي ذم طمؼؾ اًمتعريى اهدف اًمتـًقؼ واًمتآزر واًمتعوون.

 ادراحل الزمـقة لتطبقق اخلطة التـػقذية: -رابعاً 

صمؿي متطؾٌوت أؾموؾمقي ذات أوًمقيي ىمٌؾ اًمٌدء سمؿراطمؾ اًمتعريى، وهذه اعمتطؾٌوت 

شمتجغم ذم شمعزيز آىمتـوع سملم ؾمؾطوت اًمتعؾقؿ واخلدموت اًمصحقي، وشمشؽقؾ  إؾموؾمقي

هقئي متوسمعي اًمتعريى اًمتل شمتقمم شمقضمقف وشمـًقؼ اعمًػمة، وإقمداد مقزاكقي ؾمـقيي ًمتؿقيؾ 

 شمؽوًمقػ اًمتعريى.

 ومفل: مراحل التعريبأمو 

 يؼؽمح أن شمًتغرق صمالث ؾمـقات، ويممؾ أن يتؿ ظمالهلو اختوذ ادرحؾة األوىل:

ذم ش اعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي»اخلطقات اًمتـػقذيي ًمتعزيز ومعوًمقي 
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اًمؽقيً، واعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم ذم دمشؼ، سمغقي متؽقـفام 

مـ أداء مفؿتفام، وشمـشقط أقمامل اهلقئوت اعمعـقي سموًمتعريى وٓ ؾمقام إصدار اعمعوضمؿ 

ؿقي وكنم اعمجالت اًمطٌقي..اًمخ، وإقمداد اًمؽتى اًمدراؾمقي مع وإقمداد اًمقؾموئؾ اًمتعؾق

آهتامم سموًمتلًمقػ أيمثر مـ اًمؽممجي، واًمؽميمقز قمغم إصدار اعمراضمع اعمتعؾؼي سموًمعؾقم 

 إؾموؾمقي اًمتل ؾمقٌدأ اهو اًمتعريى.

 ويٌدأ اًمتعريى ذم اًمؽؾقوت قمغم اًمـحق اًمتوزم:

 ذه اعمرطمؾي.اًمٌدء سمتدريس قمؾقم اًمًـتلم إومم واًمثوكقي ذم ه -

 شمشجقع إؾموشمذة قمغم اًمنمح واعمـوىمشي سموًمعرسمقي وذم آضمتامقموت اًمعؾؿقي. -

 شمقزيع شمرمجي قمرسمقي ٕؾمئؾي آمتحوكوت ويؽمك ًمؾطالب طمريي اظمتقور ًمغي اإلضموسمي. -

 اًمطؾى إمم ـمالب اًمدراؾموت اًمعؾقو شمؼديؿ شمرمجوت قمرسمقي واومقي ًمرؾموئؾفؿ. -

 قمرسمقي واومقي ًمٌحقصمفؿ ومـشقراهتؿ. اًمطؾى إمم إؾموشمذة يموومي إووومي شمرمجوت -

ويؼقم اعمؽتى اإلىمؾقؿل عمـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي سموعمًوقمدة قمغم شمـظقؿ دورات 

زيورات إمم اجلومعوت اًمًقريي وهمػمهو مـ اجلومعوت اًمتل »شمدريٌقي ًمتفقئي اعمدرؾملم 

ي، شمدرس سموًمعرسمقي، وزيورات متٌودًمي سملم أؾموشمذة يمؾقوت اًمطى اًمتل شمدرس سموًمؾغي اًمعرسمق

، وختصقص ضمقائز ؾمـقيي شوشمقومػم معؾقموت قمـ اعمراضمع اًمطٌقي اعمتوطمي سموًمؾغي اًمعرسمقي

 ًمألقمامل اعمتؿقزة ذم جمول اًمتعريى.

ويؼؽمح أن متتد قموملم، ويممؾ أن يتؿ ظمالهلو شمعزيز اجلفقد  ادرحؾة الثاكقة:

ي واخلطقات اًمتل سمدأت ذم اعمرطمؾي إومم، وشمرمجي أو شملًمقػ يمتى مراطمؾ اًمدراؾم

اًمطٌقي اعمتؼدمي ًمؾًـقات اًمثوًمثي واًمراسمعي واخلومًي واًمًودؾمي قمغم أن يًفؿ ذم شمقومػمهو 

يمؾ مـ مريمز اًمقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي ومـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي واعمريمز اًمعريب 

ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم واعمجومع اًمؾغقيي واجلومعوت ويمؾقوت اًمطى اعمختؾػي. قمغم 
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ؿ اًمطٌقي اعمػصؾي واعمختصي، وشمـشقط اعمـوهٍ اًمدراؾمقي اخلوصي أن يًتؿر إقمداد اعمعوضم

 سمتعؾؿ اًمؾغوت إضمـٌقي واًمـفقض سمؿًتقى اًمؾغي اًمعرسمقي.

 وشمشؿؾ: 1999-1995ومتتد مـ قموم  ادرحؾة الثالثة )مرحؾة التـػقذ الؽامل(:

 ذم اًمؽؾقوت اًمتل سمدأت ومقفو سمخطقات متٌويـي.ش مًػمة اًمتعريى»شمؽؿؾي  -أ

ًمطى اًمتل مل حترز شمؼدمًو مؾؿقؾمًو ذم مًػمة اًمتعريى سمـظوم شمٌدأ يمؾقوت ا -ب

 ش:اًمتعريى قمغم مراطمؾ ؾمـقيي متصوقمدة»

 1995مرطمؾي شمعريى اًمًـي إومم  -

 1996مرطمؾي شمعريى اًمًـي اًمثوكقي  -

 1997مرطمؾي شمعريى اًمًـي اًمثوًمثي  -

 1998مرطمؾي شمعريى اًمًـي اًمراسمعي  -

 1999مرطمؾي شمعريى اًمًـي اخلومًي  -

 اًمتعريى ذم هنويي اًمعؼد اعمتػؼ قمؾقف. قمغم أن يؽتؿؾ

 شمقوع أؾمئؾي يمؾ آمتحوكوت وجيوب قمـفو سموًمؾغي اًمعرسمقي. -ج

شمًتؿر اخلطقات اًمتل سمدأت ذم اعمرطمؾتلم اًمًوسمؼتلم، وشمعزز ذم صمالصمي  -د

شمٌودل اًمزيورات واخلؼمات، شمعؾقؿ اًمؾغوت إضمـٌقي اعمؽثػي »جموٓت هل 

 ش.سمقيًمؾطؾٌي واًمـفقض سمؿًتقى اًمؾغي اًمعر

ـ إلصدار شمراضمؿ قمرسمقي ًمدوريوهتؿ. -ه ـوذي شمصول سموًم دأ اعمؽتى اإلىمؾقؿل ًمؾؿـظؿي سمو  ٌي

شمـشل هقئي عمتوسمعي ومالطمؼي اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اجلديدة وإجيود اًمؽممجوت  -و

 اعمـوؾمٌي هلو.

شمقاصؾ اعمرايمز واعممؾمًوت اعمعـقي شملًمقػ وشمرمجي وكنم اعمؼوٓت  -ز

 شمظفر ذم اعمجالت اًمعؾؿقي. واًمدراؾموت واًمٌحقث اًمتل

 وذم هنويي اًمعؼد يؽتؿؾ شمعريى اًمتعؾقؿ اًمصحل واًمطٌل.
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 ع والعرشون لحتاد األطباء العربادممتر الطبي الساب

شمنميـ »قمؼد احتود إـمٌوء اًمعرب مممتره اًمًوسمع واًمعنميـ ذم ؿمفر أويمتقسمر 

قمامًمف قمؼد ، وشمضؿـ ضمدول أششمعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل»حتً ؿمعور  1991قموم ش إول

طميهو مجع همػػم مـ إـمٌوء ش كدوة شمعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل»قمدد مـ اًمـدوات مـفو 

وإؾموشمذة اجلومعقلم واًمعؿداء وممثؾ مـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي، ويمون شمقضمف اًمعؿؾ 

إجيوسمقًو، إذ أؿمػم إمم أن اخلطقات إومم ذم اًمتعريى اًمطٌل يموكً كوضمحي إمم طمد مو، إٓ 

اًمـدوة كودت سمًؾقك مرطمكم ذم اًمتعريى ذم اًمٌؾدان اًمتل شمدرس  أن سمعض إصقات ذم

اًمطى طموًمقًو سموًمػركًقي، يمام كودت سمتعزيز اًمؼرار اًمؽمسمقي ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ 

 سموؾمتعامل اًمعرسمقي قمغم أن يعزز سمؼرار ؾمقود يتخذ قمغم مًتقى اًمؼؿي.

 تطبقؼقة خطوات -مممتر تعريب تعؾقم الطب والعؾوم الطبقة يف الوطن العريب

كظؿً مجعقي إـمٌوء اًمٌحريـقي مممترًا طمقل شمعريى اًمطى واًمعؾقم اًمطٌقي ذم 

حتدث »حتً ؿمعور  1993قموم ش ومؼماير»اًمقـمـ اًمعريب ذم اعمـومي ذم ؿمفر ؿمٌوط 

، ومتثؾً أهداف اعمممتر ذم اؾمتعراض وشمؼققؿ مًػمة شمعريى شسموًمعرسمقي، شمعّؾؿ سموًمعرسمقي

قون مو شمؿ إكجوزه مـ اخلطط اهلودومي إمم شمـػقذ شمعؾقؿ اًمطى ذم اًمقـمـ اًمعريب، وسم

اًمتعريى، وشمؼقيؿف، واؾمتؽامل ووع اجلداول اًمزمـقي ًمتـػقذ اًمتعريى سمحؾقل قموم  

 ، واًمعؿؾ قمغم اؾمتحداث جلـي شمـػقذيي، ومتوسمعي قمؿؾقي اًمتعريى.1999

ذم شمعؾقؿ اًمعؾقم اًمطٌقي  -ًمغي إم-وأيمد اعمممتر أن اؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي

ي هق مظفر ًمذاشمقتـو اًمثؼوومقي واًمتورخيقي، وأن اكعؽوؾموت اًمذاشمقي اًمثؼوومقي قمغم واًمصحق

 اًمعؾقم واؾمتعامٓهتو مقوقع يًتحؼ يمؾ آهتامم واًمعؿؾ اعمًتؿر قمغم حتؼقؼف.

وًمؼد صدر قمـ اعمممتر شمقصقوت قمومي وأظمرى ظموصي سموعمؽتى اإلىمؾقؿل واعمريمز 
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قوت اًمعومي ومؼد دقمً إمم اًمعؿؾ قمغم اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي. أمو اًمتقص

اؾمتصدار ىمرار ؾمقود ذم يمؾ ىمطر ًمدقمؿ شمدريس اًمطى وؾموئر اًمعؾقم اًمصحقي سموًمؾغي 

اًمعرسمقي قمغم أن يًٌؼ ذًمؽ اًمتزام مـ جموًمس يمؾقوت اًمطى سموًمتدريس سموًمعرسمقي كوسمع مـ 

اىمتـوع أقمضوء اهلقئوت اًمتدريًقي، واًمعؿؾ قمغم شمقومػم احلقاومز واًمتشجقع سمؿختؾػ 

ًمقؾموئؾ قمغم اًمؽممجي واًمتلًمقػ ذم جمول اًمطى وؾموئر اًمعؾقم اًمصحقي سموًمؾغي اًمعرسمقي، ا

وٓؾمقام شمشجقع أقمضوء اهلقئوت اًمتدريًقي قمغم يمتوسمي حموضاهتؿ سموًمؾغي اًمعرسمقي، 

وآقمتامد ذم اًمؽممجي واًمتلًمقػ قمغم اعمعجؿ اًمطٌل اعمقطمد ىمدر اإلمؽون، وإقمطوء 

رسمقي خلرجيل يمؾقوت اًمطى اًمتل شمدرس سموًمعرسمقي، إوًمقيي ًمؾتعقلم ذم اًمٌؾدان اًمع

وشمػضقؾ همٓء اخلرجيلم قمـد اإلقمورة إمم ضمومعي أظمرى، وووع مـفٍ ظموص ىمقي 

ًمتعؾقؿ اًمؾغي إضمـٌقي ًمطؾٌي يمؾقوت اًمطى، وووع أؾمئؾي آمتحوكوت ذم اًمؽؾقوت اًمتل 

اًمػرصي  شمعّؾؿ سمغػم اًمعرسمقي سموًمؾغتلم إضمـٌقي واًمعرسمقي ذم وىمً واطمد، مع إقمطوء

ًمؾطوًمى ًمإلضموسمي سمنطمدى اًمؾغتلم أو سمؿزيٍ مـفام، وختصقص ريمـ ذم يمؾ جمؾي ـمٌقي 

شمصدر ذم اًمقـمـ اًمعريب ًمـنم أظمٌور اًمتعريى، وشمشجقع هذه اعمجالت قمغم كنم 

مؼوٓت سموًمؾغي اًمعرسمقي، وشمشجقع يمؾقوت اًمطى وؾموئر اعممؾمًوت اًمطٌقي قمغم آؿمؽماك 

تعريى، واًمعؿؾ قمغم شمقومػم اعمراضمع اًمطٌقي اًمعرسمقي ذم اًمدوريوت اًمتل شمتـوول مقوقع اًم

واًمدوريوت اًمصودرة سموًمؾغي اًمعرسمقي ذم مؽتٌوت هذه اًمؽؾقوت واعممؾمًوت، وإقمداد 

مـفٍ ًمتدريى أقمضوء اهلقئوت اًمتدريًقي قمغم إًمؼوء دروؾمفؿ وحموضاهتؿ سموًمؾغي 

شمشجقع إؾموشمذة اًمعرسمقي، مع آؾمتعوكي سموخلؼمات اعمتقومرة ذم داظمؾ اًمؼطر أو ظمورضمف، و

قمغم آؾمتعوكي سموًمؽتى اًمطٌقي اًمعرسمقي اعمتقومرة طموًمقًو ريثام يمًمػقن أو يؽممجقن يمتٌفؿ 

اخلوصي، وإسمالغ اعمؽتى اإلىمؾقؿل عمـظؿي اًمصحي اًمعوعمقي سموًمعزم قمغم شمرمجي أو شملًمقػ أي 

 يمتوب ضمومعل ًمقؼقم اعمؽتى سموًمتعؿقؿ قمغم اجلفوت اعمعـقي دمـًٌو ًمؾتؽرار، واًمعؿؾ قمغم
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إقمداد مؽتٌي حتتقي قمغم مقاد شمعؾقؿقي مًؿققمي ومرئقي سموًمؾغي اًمعرسمقي ومو إمم ذًمؽ مـ 

سمؽؾ مو ش سموؾمؿ»وؾموئؾ اًمتعؾقؿ واًمتعؾؿ، وشمزويد اًمٌـؽ أزم اًمًعقدي ًمؾؿصطؾحوت 

يًتجد ذم جمول اعمعؾقموت وآؾمتصدارات سموًمؾغي اًمعرسمقي سمغقي شمعؿقؿ آظمر اعمعؾقموت 

 تى اًمطٌقي سموًمعرسمقي قمغم مجقع اهلقئوت اعمعـقي.ذم جمول شملًمقػ وشمرمجي اًمؽ

أمو اًمتقصقوت اخلوصي سموعمؽتى اإلىمؾقؿل ومدقمً اًمؾجـي اًمدائؿي عمتوسمعي مًػمة 

اًمتعريى واعممًمػي سمؿقضمى ىمرار اعمممتر اإلىمؾقؿل ًمتعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل ذم اًمٌؾدان 

تامع مرشملم يمؾ إمم آضم 1990اًمعرسمقي اًمذي قمؼد ذم اًمؼوهرة ذم يقكقق )طمزيران( قموم 

قموم إن أمؽـ، واًمعؿؾ قمغم شمشؽقؾ جلون متوسمعي ىمطريي شمتٌعفو وشمتٌع يمؾ جمؾس ىمطري 

مـ ومروع ذم يمؾقوت اًمطى اعمختؾػي، واًمعؿؾ قمغم إصدار كنمة دوريي طمقل أظمٌور 

شمعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل، وشمقًػم شمقومػم جمؿققموت اًمؽتى اجلومعقي اعمختورة ًمؾؽؾقوت اًمتل 

يمؾقوت اًمطى اًمعرسمقي سمـًخ ممو يؿؽـ شمقومػمه، وشمـًقؼ شمرمجي  شمطؾٌفو، وشمزويد مجقع

اًمؽتى اجلومعقي سملم اجلفوت اعمختؾػي اًمؼوئؿي حتوؿمقًو ًمؾتؽرار، ومراضمعي اعمعجؿ اًمطٌل 

اعمقطمد سمصػي دوريي ًمتؼقيؿف وحتديثف وإصداره ذم ـمٌعوت متجددة، وإقمداد دًمقؾ 

طمتك أن، واًمتـًقؼ سملم إىمؾقؿل سملؾمامء اعممًمػوت واًمـنمات اًمطٌقي اًمتل صدرت 

اجلفوت اعمضطؾعي سموًمتعريى وٓؾمقام مرايمز اًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم ذم دمشؼ واعمريمز 

اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي ومريمز شمـًقؼ اًمتعريى وؾموئر اعمرايمز إظمرى 

ومقام يتعؾؼ سمتعريى اًمتعؾقؿ اًمطٌل، وقمؼد ًمؼوءات قمغم مًتقى قمؿداء يمؾقوت اًمطى يمؾام 

ذًمؽ ٓزمًو وممؽـًو، وشمـًقؼ قمؿؾقي شمقومػم اًمؽتوب اجلومعل مـ ظمالل اًمتلًمقػ مـ  يمون

ىمٌؾ ممًمػ واطمد أو قمدة ممًمػلم، أو مـ ظمالل اًمؽممجي وآشمصول سمدور اًمـنم اًمعوعمقي 

إلصدار ـمٌعوت قمرسمقي ًمؾؽتى إضمـٌقي سمؿجرد صدورهو، ومقاصؾي شمـظقؿ زيورات 

ومتوسمعي شمـػقذ اخلطي اًمعومي ًمؾتعريى  أقمضوء هقئوت اًمتدريس ًمؾٌؾدان اًمعرسمقي،
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وشمعؿقؿفو، واًمعؿؾ قمغم إقمداد كنمة إلقمالم اًمطؾٌي وإؾموشمذة سمػقائد اًمتعريى، 

واًمعؿؾ قمغم إصدار جمؾي ـمٌقي قمرسمقي سموًمتـًقؼ مع احتود إـمٌوء اًمعرب واعمجؾس اًمعريب 

 ًمالظمتصوصوت اًمطٌقي واعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي.

قصقوت اخلوصي سموعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي ومؼد كصً وأمو اًمت

قمغم شمريمقز ضمفقد اعمريمز ذم اعمرطمؾي اًمراهـي قمغم شملًمقػ وشمرمجي اًمؽتوب اجلومعل 

واًمدوريوت اًمطٌقي، وىمقوم اعمريمز سموؾمتؽامل اًمشٌؽي اًمعرسمقي ًمؾؿعؾقموت اًمطٌقي ذم ؾمٌقؾ 

ٌ إدًمي اعمتعؾؼي سملؾمامء إـمٌوء كنم وشمقصقؾ اعمعؾقموت قمغم أوؾمع كطوق، وحتدي

واخلدموت واعمرايمز اًمعالضمقي واجلفوت اعمعـقي سمعؿؾقي اًمتعريى، وذًمؽ سمغقي شمعزيز 

 آشمصول اعمًتؿر سملم اعمرايمز اإلىمؾقؿقي واًمؼقمقي واعمحؾقي.

وقمغم اًمرهمؿ مـ أن صمؿي ضمفوت متعددة اًمتزمً اإلؾمفوم ذم قمؿؾقي شمعريى 

هنويي ٕقمامل هذا  2000ي اًمعرسمقي قمغم أن يؽقن قموم اًمتعؾقؿ اًمطٌل قمغم كطوق اًمًوطم

موزًمـو كالطمظ شمؾؽمًا ذم قمؿؾقي  2012اًمتعريى، إٓ أكـو وكحـ ذم اًمعؼد اًمثوين مـ قموم 

اًمتعريى وشمًقيػًو ذم إكجوزهو، ودقمقة إمم اؾمتعامل اًمؾغوت إضمـٌقي ذم اًمعؿؾقي 

اًمعريب قمغم أهنو ًمغوت يمقكقي، اًمتعؾقؿقي اًمتعؾؿقي ذم اًمؽؾقوت اًمعؾؿقي ذم ضمومعوت اًمقـمـ 

ويملن اًمعرسمقي ًمقًً مـ اًمؾغوت اًمؽقكقي ومل شمًفؿ ذم مًػمة احلضورة اًمٌنميي ذم 

خمتؾػ جموٓهتو ومقوديـفو قمغم طمّد زقمؿفؿ وشمػؽػمهؿ ودموهؾفؿ أن ًمغتـو اًمعرسمقي 

سمرهـً قمـ ىمدرهتو قمغم اؾمتقعوب مجقع اًمعؾقم واعمعورف ذم اًمؼركلم اًمعوذ واحلودي 

قالديلم أو اًمراسمع واخلومس اهلجريلم، وأصمرت شملصمػمًا واوحًو ذم اًمؾغوت اًمتل قمنم اعم

 اطمتؽً اهو دون أن شمتلصمر هل سمشؽؾ أؾمود اهو.

 الؼصور يف التـسقق بني ادممترات الؾغوية وتعرف الواقع -3

اًمؾغي اًمعرسمقي »قمؼد اعمجؾس اًمدوزم ًمؾغي اًمعرسمقي مممتره ذم سمػموت حتً ؿمعور  -
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 19ذم اعمدة اًمقاىمعي سملم ش وهل مًموًمقي اًمػرد واعمجتؿع واًمدوًميًمغي قموعمقي، 

وذم اعمدة كػًفو واًمتوريخ كػًف قمؼد جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة  23/3/2012و

وؿمعوره ش أسمريؾ»كقًون  2و 19مممتره اًمًـقي ذم اًمؼوهرة ذم اعمدة اًمقاىمعي سملم 

 ش.مًتؼٌؾ اًمؾغي اًمعرسمقي»

رات شمتشوسمف إن مل شمتطوسمؼ ذم يمثػم مـ إطمقون، وهؽذا كجد أن ؿمعورات اعمممت

 وأن يمؾ ضمفي شمعؿؾ مًتؼؾي دون أن يؽقن صمؿي شمـًقؼ سمقـفو.

وصمؿي مـ أؿمور إمم أن مـ ؾمامت اعمممتر اًمؾغقي اًمـوضمح أن يؽقن اعمـطؾؼ ذم 

اًمدقمقة إمم قمؼده مـذ اًمٌدايي أو مو ىمٌؾ اًمٌدايي مـطؾؼًو ظموًمصًو مـ اًمغرض، ومال جيقز 

ي أو ممؾمًي مو ذم اًمدقمقة إمم قمؼد مممتر مـ سموب اعمـوومًي ٕن ممؾمًي أن شمػّؽر ضمف

أظمرى شمثؼقػقي دقمً إمم مممتر آظمر، وٓ جيقز أن شمدقمق اجلفي كػًفو إمم قمؼد مممتر يمل 

يؼول همدًا وسموًمػؿ اعممن، إن هذه اًمؽؾقي أو هذه اعممؾمًي اًمؽمسمقيي أو همػمهو ىمد قمؼدت 

اف واًمغويوت، واعمممتر يغدو مممتر مظوهر مممترًا ًمغقيًو، وموًمغرض يذهى سموٕهد

 (1)وأىمرب إمم آؾمتعراض.

ومـ مظوهر همقوب اًمتـًقؼ أن اجلفوت اًمعومؾي ذم ؿممون اًمؾغي اًمعرسمقي ٓ يعرف 

سمعضفو سمعضًو، وٓ يعرف سمعضفو ضمفقد سمعضفو أظمر، إمر اًمذي يمدي إمم اخلروج 

مممتر اعمجؾس اًمدوزم  سمتقصقوت ومؼؽمطموت وهل مـػذة قمغم اًمصعقد اًمعريب، ومػل

وردت شمقصقوت ذم ضمؾًوت اًمؾجون اًمػرقمقي  2012ًمؾغي اًمعرسمقي ذم ؿمفر مورس 

 وضمؾًوت اعمممتر اًمعومي مـ مثؾ:

                                                                 

 -سمػموت -شطمقار اًمعرب»جمؾي  -اعمممترات اًمؾغقيي وضمدواهو -اًمديمتقر ضمقزيػ اًمقوس 1))

 .2005( اًمًـي إومم متقز 8اًمعدد )
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 إكشوء مـظؿي ًمؾؽممجي واًمتعريى قمغم اًمصعقد اًمعريب. -

 إكشوء مـظؿي ًمتـًقؼ اعمصطؾحوت. -

 ووع مـوهٍ يمتى مقطمدة. -

 ووع مـفجقي ًمقوع اعمصطؾحوت. -

 ًمعؾقم اًمطٌقي واهلـدؾمقي سموًمعرسمقي واًمقىمقف قمغم اًمـتوئٍ.دمريى شمدريس ا -

 دقمقة ضمومعي اًمدول اًمعرسمقي إمم إىمومي مريمز ًمتعؾقؿ اًمعرسمقي ًمغػم أسمـوئفو. -

 ووع معجؿ شمػوقمكم طموؾمقيب ًمؾغي اًمعرسمقي. -

 ووع ؾمقوؾمي ًمغقيي قمغم اًمصعقد اًمعريب. -

 إصدار اًمؼرار اًمًقود اًمالزم ًمؾتعريى. -

وت أن أهمؾى هذه اًمتقصقوت مقضمقدة قمغم وًمؼد وموت مؼدمل هذه اًمتقصق

اًمصعقد اًمعريب، وحيتوج أداؤهو يموماًل إمم شمػعقؾ وشمعزيز ٓ إمم إكشوء مـ ضمديد، 

وموًمتقصقي اًمتل شمدقمق إمم إكشوء مـظؿي ًمؾؽممجي واًمتعريى قمغم اًمصعقد اًمعريب كػذهتو 

ًمؾتعريى واًمؽممجي  اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مـ ىمٌُؾ سمنكشوء اعمريمز اًمعريب

واًمتلًمقػ واًمـنم سمدمشؼ، ويعؿؾ مـذ أيمثر مـ قمؼديـ قمغم شمرمجي أمفوت اًمؽتى 

اًمعؾؿقي ذم خمتؾػ مقوديـ اعمعرومي ًمقًد مـ ظمالهلو طموضموت اجلومعوت اًمعرسمقي اًمتل شمروم 

 اًمتدريس سموًمؾغي إم ؾمدًا ًمذريعي قمدم وضمقد مراضمع سموًمعرسمقي.

حوت اًمتل شمضعفو اجلفوت اعمعـقي قمغم وشمقصقي إكشوء مـظؿي ًمتـًقؼ اعمصطؾ

اًمصعقد اًمعريب كػذهتو اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مـ ىمٌُؾ أيضًو قمـدمو 

أكشلت مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى ذم اًمرسموط سموعمغرب، ويعؿؾ قمغم شمـًقؼ اعمصطؾحوت 

 عرسمقي.ويعتؿدهو ذم مممتراشمف اًمعومي ًمؾتعريى اًمتل شمشورك ومقفو اعمجومع اًمؾغقيي اًم
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وشمقصقي ووع مـوهٍ يمتى مقطمدة قمغم اًمصعقد اًمعريب كػذهتو اعمـظؿي اًمعرسمقي 

ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مـ ىمٌُؾ أيضًو قمـدمو ووعً مصػقومي اًمؽػويوت اًمالزمي 

ًمتالمقذ مرطمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود مـ اًمصػ إول طمتك اًمصػ اًمتوؾمع، وووعً 

طمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود، وقمؼدت كدوة كؿقذضمًو ًمؽتى اًمصػقف اًمثالصمي إومم مـ مر

ظمؼماء عمـوىمشتفو، صمؿ أظمذت سمٌعض اعمالطمظوت اعمؼدمي، وقمؿؾً قمغم اقمتامدهو 

 ووزقمتفو قمغم اعمعـقلم سمقزارات اًمؽمسمقي اًمعرسمقي ًمالؾمتئـوس اهو ذم شملًمقػ اًمؽتى.

وشمقصقي ووع مـفجقي ًمقوع اعمصطؾحوت يمون ىمد كػذهو جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

راشمف اًمعومي، وىمد ووع هذه اعمـفجقي ومريؼ مـ اًمعؾامء اًمؾغقيلم سمدمشؼ ذم أطمد مممت

اعمتخصصلم، وقمؿؾ مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى قمغم اقمتامدهو مـ ىمٌُؾ أيضًو، وهل اعمـفجقي 

 اًمتل شمتٌعفو اعمجومع اًمؾغقيي ذم اًمقىمً كػًف أيضًو.

وشمقصقي دمريى شمدريس اًمعؾقم اًمطٌقي واهلـدؾمقي سموًمعرسمقي واًمقىمقف قمغم 

، وهذه اًمتقصقي مطٌؼي مـذ ىمرن يمومؾ شمؼريًٌو، وهو هل ذي اًمتجرسمي اًمًقريي ذم اًمـتوئٍ

اًمتعريى موصمؾي أموم إكظور، إذ إن ظمرجيل اجلومعوت اًمًقريي اًمذيـ درؾمقا اًمطى 

يتػقىمقن قمغم ش اًمعرسمقي اًمػصقحي»واهلـدؾمي واًمعؾقم اًمٌحتي واًمتطٌقؼقي سموًمؾغي إم 

ي اًمذيـ درؾمقا سموًمؾغي إضمـٌقي ذم اًمدراؾموت اًمعؾقو أىمراهنؿ مـ سمعض أسمـوء إمي اًمعرسمق

ذم اجلومعوت إورسمقي وإمريؽقي، ويعزو أؾموشمذهتؿ اًمًٌى ذم هذا اًمتػقق إمم 

دراؾمتفؿ سمؾغتفؿ إم، يمام أهنؿ يتًؾؿقن أرىمك اعمـوصى إيموديؿقي ذم اًمغرب، ومل 

ًمؼ، ومؾقًً شمؽـ دراؾمتفؿ سمؾغتفؿ اًمقـمـقي سمحوئؾ دون ذًمؽ اًمتػقق واًمـجوح وإ

 اًمتقصقي سمحوضمي إمم شمـػقذ دمرسمي مودامً اًمـتوئٍ فموهرة ًمذي يمؾ سمٍم وسمصػمة.

وشمقصقي دقمقة ضمومعي اًمدول اًمعرسمقي إمم إىمومي مريمز ًمتعؾقؿ اًمعرسمقي ًمغػم أسمـوئفو 

مـػذة مـذ زمـ سمعقد، إذ إن اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم اجلفي اعمعـقي ذم 
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سمقي أكشلت اعمعفد اًمدوزم ًمتعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اخلرـمقم، ويعؿؾ ضمومعي اًمدول اًمعر

قمغم شملهقؾ اعمعؾؿلم ًمؾغي اًمعرسمقي مـ ضمـًقوت خمتؾػي، وىمد أصمًٌ كجوطمف ذم إقمداد إـمر 

 اًمؽػقي ًمتعؾقؿ اًمعرسمقي ًمغػم أسمـوئفو.

واًمتقصقي اًمداقمقي إمم ووع معجؿ شمػوقمكم طموؾمقيب ًمؾغي اًمعرسمقي مـػذة أيضًو قمغم 

قد اًمعريب، ومؼد قمؿؾ اعمعفد اًمعوزم ًمؾعؾقم اًمتطٌقؼقي واًمتؽـقًمقضمقو سمدمشؼ اًمصع

سموًمتـًقؼ واًمتعوون مع مديـي اعمؾؽ قمٌد اًمعزيز سمجدة واعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي 

 واًمعؾقم قمغم إكجوز هذا اعمنموع اًمرائد.

ي وشمقصقي ووع ؾمقوؾمي ًمغقيي ىمقمقي قمغم اًمصعقد اًمعريب قمؿؾً اعمـظؿي اًمعرسمق

ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم قمغم ووع وصمقؼي اًمًقوؾمي اًمؾغقيي اًمؼقمقي وؿـ اًمؼمامٍ اًمتل 

، وهق اعمنموع شاًمـفقض سموًمؾغي اًمعرسمقي ًمؾتقضمف كحق جمتؿع اعمعرومي»يتضؿـفو منموع 

اًمذي شمؼدمً سمف اجلؿفقريي اًمعرسمقي اًمًقريي إمم مممتر اًمؼؿي اًمعريب اًمذي قمؼد ذم دمشؼ 

 عمممتر وىمّدم اًمشؽر ًمًقريي قمغم مٌودرهتو إلـمالق هذا اعمنموع.واقمتؿده ا 2008قموم 

واًمقاىمع أن أهمؾى اًمتقصقوت اًمتل صدرت يشتؿؾ قمؾقفو منموع اًمـفقض 

سموًمؾغي اًمعرسمقي ًمؾتقضمف كحق جمتؿع اعمعرومي وطمٌذا ًمق شمتؽوشمػ اجلفقد ويتؿ اًمتـًقؼ سملم 

ن يؽقن هذا اًمتـًقؼ سمدياًل اجلفوت اعمعـقي قمغم اًمصعقد اًمعريب إلكػوذ هذا اعمنموع قمغم أ

 قمـ سمعثرة اجلفقد.

 الػوىض يف وضع ادصطؾحات -4

أن مػوشمقح اًمعؾقم هل مصطؾحوهتو، وأن مصطؾحوت اًمعؾقم »همـل قمـ اًمٌقون 

هل صمامرهو اًمؼصقى، ومفل جمؿع طمؼوئؼفو اعمعرومقي، وقمـقان مو سمف يؿقز يمؾ واطمد مـفو 

آصطالطمقي  ـطؼ اًمعؾؿ همػم أًمػوفمفكًون إمم مقمام ؾمقاه. وًمقس مـ مًؾؽ يتقؾمؾ سمف اإل
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طمتك ًمؽلهنو شمؼقم مـ يمؾ قمؾؿ مؼوم ضمفوز مـ اًمدوال ًمقًً مدًمقٓشمف إٓ حموور اًمعؾؿ 

 .(1)شذاشمف، ومضوملم ىمدره مـ يؼلم اعمعورف وطمؼقؼ إىمقال

ومـ اعمالطمظ قمغم ووع اعمصطؾحوت قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي همقوب اًمتـًقؼ 

وت، وقمدم آشمػوق ذم إقمؿ إهمؾى قمغم مصطؾح سملم اجلفوت اًمتل شمضع اعمصطؾح

واطمد يؾتزم سمف قمغم اًمصعقد اًمعريب، إذ إكـو كجد شمعدد اعمؼوسمالت ًمؾؿصطؾح اًمقاطمد، ومؼد 

 ووعً اعمصطؾحوت اًمتوًمقي:

إدهموم، متوصمؾ، شمشوسمف، مموصمؾي، جموورة، مشواهي، اكًجوم، اؾمتقعوب، امتصوص، 

، وووع: اشمػوق، احتود، شAssimilation»اكدموج، متثُّؾ، مؼوسمؾ اعمصطؾح إضمـٌل 

، شVisa»، وؾمؿي وشملؿمػمة مؼوسمؾ شAlliance»حتوًمػ، ىمراسمي، مؼوسمؾ اعمصطؾح إضمـٌل 

، ذم طملم أكف شPendule»واخلّطور أو اًمٌـدول ذم مٍم هق مؼوسمؾ اعمصطؾح إضمـٌل 

 (2)اًمـّقاس ذم اًمشوم، واًمّرىموص ذم اًمعراق.

وت مؼوسمؾ اعمصطؾح إضمـٌل وذم جمول اًمـؼد شمًتخدم قمدة مصطؾح

«Romanticismeومـ هذه اعمصطؾحوت: اًمروموكًقي، اًمروموكتقؽقي، اًمرومـطؼقي، ش ،

 اًمروموكتقي، آسمتداقمقي.

: طموؾمقب،  «Computer»وذم جمول اعمعؾقموشمقي كجد اعمؼوسمالت أشمقي عمصطؾح 

 يمقمٌققشمر، طموؾمى، طموؾمى آزم، قمؼؾ إًمؽؽموين، رشمَّوسمي، قموًمقم...

                                                                 

 1شمقكس ط -ًمقٌقو -اًمدار اًمعرسمقي ًمؾؽتوب -ىمومقس اًمؾًوكقوت -اًمديمتقر قمٌد اًمًالم اعمًدي 1))

 .11ص 1984

اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي واًمتلًمقػ  -ذم ىمضويو اًمتعريى -اًمديمتقر حمؿقد اًمًّقد 2))

 .144ص 2010دمشؼ  -واًمـنم
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: ىمرص وقئل، ىمرص ًمقزري، ىمرص CDؼوسمالت أشمقي عمصطؾح وكجد اعم

 ، ىمرص مؽماص، ىمرص مضغقط، د دي...CDمدمٍ، ىمرص 

ذم اًمـؼد اًمعريب اعمعوس قمنم شمرمجوت ومؼوسمالت قمغم ش Poe'tique»وعمػفقم 

إىمؾ وهل: اًمشعريي، اإلكشوئقي، اًمشوقمريي، قمؾؿ إدب، اًمػـ اإلسمداقمل، ومـ اًمـظؿ، 

 ش.اًمشعر، اًمٌقيطقؼو، اًمٌقيتقؽ ومـ اًمشعر، كظريي

ر مؼةةةةوسمالً قمرسمقةةةةًو ًمؾؿصةةةةطؾح اإلكجؾقةةةةزي ةوصمؿةةةةي مةةةةـ أؿمةةةةور إمم ؾمةةةةٌعي قمشةةةة

«Degenerationوهل: اؾمتحوًمي، اوؿحالل، اكحراف، اكتؽوس، اكحطةوط، اكحةالل ش ،

 (1)اكػًود، حتؾؾ، شمدن، شمدهقر، شمػًخ، شمؾػ، شمـؽس، طَمَرض، طُمُمول، وؿقر، ومًود.

عرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم اؾمؽماشمقجقي شمطقير وًمؼد صدرت قمـ اعمـظؿي اًم

، إٓ أن Technology»شمؽـقًمقضمقو »اًمعؾقم واًمتؼوكي، قمغم أن اًمتِؼوكي سمديؾ قمريب ًمؽؾؿي 

 قموزومًو قمـ اؾمتخدام شمِؼوكي.ش شمؼـقي»، ومـ يًتخدم ششمؽـقًمقضمقو»صمؿي مـ يًتخدم 

ـ وصمؿي مـ طموول مـ اًمٌوطمثلم أن يرصد أؾمٌوب ومقى اعمصطؾحوت، وم لًمػك أن م

 سملم هذه إؾمٌوب:

إذ إن سمعض اعمصطؾحوت اجلديدة يصؾـو سمطريؼ إكٌوء  جفل الواضعني هلا: -1

اًمصحػقي واإلذاقمقي، وشمؼع مًموًمقي شمرمجي هذه إكٌوء قمغم قموشمؼ اعمؽممجلم ذم وؾموئؾ 

اإلقمالم اعمختؾػي سمـوء قمغم اضمتفوداهتؿ اًمشخصقي، ذًمؽ ٕن اعمؽمضمؿ ٓ يؿؽـ أن يؽقن 

ش ومويمس»ًو سمؿختؾػ طمؼقل اعمعرومي اًمعؾؿقي واًمتؼوكقي، ومقعؿد إمم شمعريى اعمصطؾح قموعم

قمغم ؾمٌقؾ اعمثول، أو أن يضع ًمف مؼوسماًل قمرسمقًو سمـوء قمغم اعمعـك اعمعجؿل ًمؾؽؾؿي، أو قمغم 

                                                                 

مـفجقي مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى ذم اظمتقور اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي  -ًمد ؾمقدي أمحداؾمؾؿق و 1))

 -اعمؼوسمالت اعمشور إًمقفو هل ذم سمحٌ ًمؾديمتقر صودق اهلالزم» 2011اًمرسموط  -وووعفو

 ش.39اًمعدد  -مـشقر ذم جمؾي اًمؾًون اًمعريب
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شمصقره ًمالظمؽماع اجلديد. ويشؼ اعمصطؾح ـمريؼي إمم أًمًـي اًمعومي واخلوصي ىمٌؾ أن 

صقن وجمومع اًمؾغي اًمعرسمقي، ومقًعقن إمم شمصقيٌف أو إجيود يـتٌف ًمف اًمعؾامء واعمتخص

 اًمٌديؾ إومضؾ ًمؾؿصطؾح إضمـٌل، وًمؽـ سمعد ومقات إوان.

صمؿي قمنمات اهلقئوت اًمعومي واخلوصي ذم اًمقـمـ اًمعريب  تعدد الواضعني: -2

جمومع اًمؾغي اًمعرسمقي، آحتودات اًمعؾؿقي واعمفـقي اًمعرسمقي، »شمعـك سمقوع اعمصطؾحوت 

امت اًمعرسمقي، اًمنميموت إضمـٌقي، اجلومعوت، دور اًمـنم اًمعرسمقي...اًمخ. وذم همقوب اعمـظ

 اًمتـًقؼ سملم هذه اجلفوت اعمختؾػي حيدث اًمتؽرار واًمتٌويـ ذم اعمصطؾحوت.

ومٌعضفؿ يؿقؾ إمم اعمصطؾحوت اًمعرسمقي اًمؽماصمقي ذم  تعدد مـاهج الواضعني: -3

اًمعرسمقي احلديثي، وسمعضفؿ يؿـع  اًمقىمً اًمذي يتجف ومقف سمعضفؿ أظمر إمم إًمػوظ

، وآظمرون ش(سمـؽ وشمؾػقن»اًمتعريى )أي كؼؾ اعمصطؾح إضمـٌل سمصقرشمف إصؾقي مثؾ 

ٓ جيدون طمرضمًو ذم اإليمثور مـف، وسمعضفؿ يشجع قمغم اًمـحً، ذم اًمقىمً اًمذي 

 يعؽمض قمؾقف آظمرون.

صمؿي ىمصقر ذم كنم اعمصطؾحوت،  غقاب وشائل الـرش ادصطؾحي الػّعالة: -4

د قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي، إذ ٓ يؽود خيرج مـ اهلقئي اًمعؾؿقي و د ومقطمَّ سمعضفو مقطمِّ

 اًمقاوعي ًمف.

مـ طمقٌ ىمؾي اجلفقد ًمؾتعريػ  اجلفل بادصطؾحات الساثقة واحلديثة: -5

سموًمؽماث اًمعؾؿل ًمألمي اًمعرسمقي، ووعػ وؾموئؾ اًمـنم اعمـوؾمٌي ًمؾتعريى سمام شمـتجف اعمجومع 

 اًمعؾؿقي إظمرى.اًمؾغقيي واهلقئوت 

ومؤًمي اًمقاطمدة ىمد شمًؿك  اختالف اخلؾػقة الثؼافقة والؾغوية لؾؿسمجني: -6

اؾمؿلم شمٌعًو ًمؾغي اعمصدر أو اعمؽمضمؿ مـفو، وموحلوؾمقب: طموؾمى آزم ذم مٍم مـ اًمؾغي 

ذم اعمغرب اًمعريب مـ اًمؽؾؿي ش كّظومي أو رشّموسمي»، وهق شComputer»اإلكجؾقزيي 
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ذم ش اًمًقدا»ذم اإلكجؾقزيي، هق ش اإليدز»ومرض  شOrdinateur»اًمػركًقي 

 اًمػركًقي...وهؽذا..

وهذا حيدث ذم اًمٌؾد  غقاب التـسقق العريب الػّعال يف جمال ادصطؾحات: -7

اًمقاطمد وسملم ضمومعوشمف وممؾمًوشمف اًمعؾؿقي، يمام أن هـوًمؽ همقوسمًو ًمؾتـًقؼ سملم احتود 

 اًمتعريى.اعمجومع اًمؾغقيي اًمعرسمقي، وسمقـف وسملم مؽتى شمـًقؼ 

وىمد شمؽقن صمؿي  غقاب اللتزام الصارم والدققق من ادملػني وادسمجني: -8

مصطؾحوت شمؿ آشمػوق قمغم سمعضفو، إٓ أن اعممًمػلم واعمؽممجلم ٓ يؾتزمقن 

سموؾمتخدامفو ذم ممًمػوهتؿ وشمرمجوهتؿ، ويتؼوقمس كػر مـفؿ ذم اًمٌحٌ قمـ اعمصطؾحوت 

  (1)اًمعؾؿقي اًمصحقحي واعمـوؾمٌي.

اإلؿمورة إمم أن همقوب اًمتـًقؼ ذم اؾمتعامل اعمصطؾحوت اعمقطمدة يمدي إمم ودمدر 

اًمػقى وآرشمٌوك، وذًمؽ يعـل أن قمدم آًمتزام سموعمصطؾحوت اعمقطمدة اًمتل اشمػؼ 

قمؾقفو اعمتخصصقن ذم اعمجومع اًمؾغقيي وذم مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى أدى إمم اوطراب 

ديدة حمؾ مصطؾحوت متداوًمي يمثػم مـ اًمؽممجوت قمـدمو اؾمتخدم ومقفو مصطؾحوت ضم

 قمـد اعمتخصصلم، وًمق يموكً كًٌتفو ىمؾقؾي.

وٓ يرضمع اًمًٌى ذم شمؾؽ اًمؼؾي مـ اعمصطؾحوت اًمتل اىمؽمطمفو رواد اًمتعريى 

وىمٌؾفو اجلؿفقر ودظمؾً آؾمتعامل اًمعوم إمم شمؼصػم مـ اًمرواد، وٓ إمم قمجز مـفؿ 

تحدصمي، وإكام يرضمع أؾموؾمًو قمـ كحً أًمػوظ قمرسمقي رصقـي ًمؾتعٌػم قمـ مػوهقؿ همرسمقي مً

إمم وعػ أو اكعدام اًمتـًقؼ سملم اجلفقد اعمٌذوًمي ذم هذا اًمصدد، وإظمػوق حمووٓت 

                                                                 

جمؾي دراؾموت  -ومقى اعمصطؾحوت ذم اًمؽتوسموت اًمعرسمقي -حمؿقد إؾمامقمقؾ صوًمح 1))

 .118ص 2003اًمرسموط  -اعمغرب -اًمعدد اًمثوًمٌ -مصطؾحقي
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اهلقئوت اًمرؾمؿقي واعمجومع اًمؾغقيي ًمتقطمقد آصطالطموت، وشمقومػم ىمٌقل قموم ًمألًمػوظ 

اعمًتحدصمي ذم اعمقوديـ اًمػـقي واًمعؾؿقي، ومؽؾ مـ هذه اهلقئوت واعمجومع يقيص سمتٌـل 

امت وشمعوسمػم ضمديدة، صمؿ ٓ يًعك سمعد ذًمؽ ؾمعقًو ضمودًا مـ أضمؾ وامن اؾمتخدام يمؾ يمؾ

اعمتخصصلم ذم هذه اعمقوديـ هلو قمغم مًتقى اًمقـمـ اًمعريب، أو طمتك قمغم مًتقى 

اًمدوًمي اًمقاطمدة. ومـ صمؿَّ صور مـ اًمصعى اًمتعٌػم قمـ آصطالطموت اعمتخصصي ذم 

ؾ اعمشتغؾلم اهذا اًمػرع مـ ومروع اعمعرومي أو اًمعؾقم واًمتؼوكي سموًمعرسمقي قمغم كحق يػفؿف يم

ذاك. وؾمود كقع مـ اًمػقى وآردمول ذم اؾمتخدام اًمتعوسمػم اعمًتحدصمي، ومنذا كحـ كجد 

ًمؾٌمء اًمقاطمد أو اعمػفقم اًمقاطمد شمعوسمػم ؿمتك يمثػمة، وكجد شمعٌػمًا واطمدًا يعـل أؿمقوء أو 

 (1)مػوهقؿ خمتؾػي، وموحلؾ هـو إذًا يؽؿـ ذم شمـًقؼ اجلفقد.

ومـ اًمقاضمى اًمتـٌقف قمغم أن ضمفقد اًمرواد يعقٌفو اًمؽميمقز اًمؽكم قمغم إًمػوظ اعمػردة 

دون اًمصقوهموت وـمرائؼ اًمتعٌػم اًمتل شملصمرت سموًمصقوهموت اًمغرسمقي شملصمرًا يمٌػمًا، ومؾغي ممًمػقـو 

مًحي قمؾقفو  -سمؾف ًمغي اًمصحوومي واإلذاقمي -ذم آىمتصود وآضمتامع واًمعؾقم اعمختؾػي

ن ذم صقغ اًمؼقاًمى أو شمريمقى اجلؿؾ أو ذم ـمرائؼ اًمتعٌػم وإؾمؾقب، همرسمقي واوحي إ

 (2)وذًمؽ سمًٌى ىمؾي كظرهؿ ذم يمتى اًمؽماث.

ومـ اعمالطمظ أن اًمـؼوش يشتد أطمقوكًو سملم اعمتخصصلم ذم اًمشمون اعمعجؿقي، 

، وهـوك مـ يٌحٌ قمـ شيمفرـمقز»ومفـوك مـ يضع اًمؽؾامت سمقاؾمطي اًمـحً مثؾ 

ش. اًمشوسمؽي مؼوسمؾ اإلكؽمكً»، وشهوشمػ مؼوسمؾ شمؾػقن»ؾي ومقضع اًمؽؾامت اًمعرسمقي إصق

                                                                 

 476اًمعدد  -جمؾي اًمعريب سموًمؽقيً -اًمؾغي اًمعرسمقي واًمصقوهموت اًمغرسمقي -طمًلم أمحد أملم 1))

 .1998يقًمقق 

 .27اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 2))
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واًمقاىمع جيى أن يؽمك اعمجول مػتقطمًو جلؿقع آضمتفودات طمتك شمتؽوصمر وشمتزاطمؿ، ومع 

مرور اًمزمـ ؾمتتالؿمك اًمؽؾامت اًمتل ٓ حتظك سمؼٌقل إهمؾٌقي، وؾمتصؿد اعمصطؾحوت 

 اجلقدة، إذ إن اعمعقور هق آؾمتعامل قمغم أرض اًمقاىمع.

إذا يمون صمؿي شمٌويـ ذم اعمصطؾحوت اًمعرسمقي ومنن مصدر هذا اًمتٌويـ يؽؿـ ذم أن و

اًمؾغي اإلكجؾقزيي هل اًمؾغي إضمـٌقي اعمعتؿدة ذم أهمؾى سمؼوع اًمنمق اًمعريب، ذم طملم 

شمعتؿد اًمػركًقي ذم دول اعمغرب اًمعريب. وًمقس مـ اًمغريى أن يػؽر اعمغوريب ذم يمؾؿي 

، وأن يؼوسمؾ اًمعريب ذم Ordinateurًمؽؾؿي اًمػركًقي اكطالىمًو مـ اش رشّموب أو كّظوم»

ش كّظوم أو رشّموب»سموحلوؾمقب وآًمي طموؾمٌي. وًمؼد ىمقؾ إن  Computerاعمنمق يمؾؿي 

شمػضؾ قمغم اًمؽؾامت إظمرى ٕن أًمي شمؼقم سمؽمشمقى اعمعؾقموت أيمثر مـ ىمقومفو 

عـك سمحًوسموت رىمؿقي، وًمؽـ هذا همػم صحقح، إذ إن اًمؽمشمقى مو هق إٓ طمًوب سموعم

شمالئؿ اًمقفمقػي احلًوسمقي سمؿػفقمفو اًمعوم، ويٌدو أن اًمرأي ش طموؾمقب»احلديٌ، ومؽؾؿي 

 ىمد اؾمتؼر قمغم هذا اعمصطؾح، إذ ؿموع ذم أهمؾى سمؼوع اًمقـمـ اًمعريب.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن معجؿ وزارة اًمؽمسمقي اًمقـمـقي ذم اعمغرب اىمؽمح مؼوسمؾلم 

أمو اعمعجؿ اعمقطمد ومؼد شمٌـك ش. أؾمؿقز»وش شمـوومذ»مهو ش Osmose»اصمـلم عمصطؾح 

ش اًمتـووح»مصطؾح ش اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي واًمػـقي»يمام هق، وورد ذم معجؿ ش أؾمؿقز»

اًمتـوومذ أم اًمتـووح »ويؼػ اًمٌوطمٌ حمتورًا مو اًمذي يتٌـوه ش. Osmose»مؼوسماًل عمصطؾح 

 ؟ ومو اعمعويػم اعمقوققمقي اًمتل اقمتؿدت ذم اعمعجؿ اعمقطمد ًمإلسمؼوء قمغمشأم إؾمؿقز

 (1)دون ؾمقاه؟ش أؾمؿقزي»مصطؾح 

                                                                 

جمؾي اًمؾًون  -اعمصطؾح اًمعؾؿل سملم اًمصقوهمي واًمتداول -حمؿد ؾموظمل وحمؿد كويً احلوج 1))

 .97ص 2000ش ديًؿؼم»يموكقن إول  -اًمعدد اخلؿًقن -اًمعريب
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إن إؿمؽوًمقي آصطالح ذم اًمعؾقم اًمعرسمقي هل إؿمؽوًمقي ومؽر وًمغي وظمطوب 

ومصطؾح ذم آن واطمد، وٓ يؿؽـ اًمػصؾ سملم هذه اعمؼقموت إرسمعي، صمؿ إن معضؾي 

اعمصطؾح يـٌغل مؼورسمتفو مـ داظمؾ اًمػؽر واًمؾغي اًمعرسمقلم ىمٌؾ اًمؾجقء إمم وؾموئؾ 

   (1)ظمورضمقي.

يمون صمؿي شمعدد مصطؾحل وشمًؿقوت متضورسمي وأطمقوكًو متـوىمضي ومنن ذًمؽ  وإذا

يعقد إمم همقوب اًمتـًقؼ ذم اًمـظرة إمم اعمصطؾحوت احلديثي سملم مو هق قمؾؿل شمؼـل 

سف ومًتحدث ومو هق طمضوري، وإمم همقوب سمـوء كظريي مصطؾحقي شمعتؿد قمغم 

 (2)اعمعطقوت اًمتوًمقي:

 كظوم اًمقوع واًمتقًمقد. -1

 كظوم اًمؽممجي. -2

 اًمـظوم اًمصقيت. -3

 كظوم احلوؾمقب. -4

 كظوم اًمتقطمقد واًمتؼققس. -5

وصمؿي مـ يرى أكف ذم طمول شمعذر ووع اًمٌديؾ اًمعريب اعمؼوسمؾ ًمؾؿصطؾحوت 

إضمـٌقي ومنكف ٓ وػَم مـ اإلسمؼوء قمغم اعمصطؾحوت إضمـٌقي واؾمتعامهلو يمام وردت إذا 

ًمعرسمقي، ذًمؽ ٕن شمعذر ووع اًمٌديؾ اًمعريب، قمغم أن يؽقن اًمنمح واًمتػًػم سموًمؾغي ا

أصمٌتً دراؾمي طمديثي ًمؾغي »اعمصطؾحوت ٓ شمشؽؾ كًٌي يمٌػمة ذم اًمؽقون اًمؾغقي، إذ 

                                                                 

 .99اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 1))

دار  -اعمـفجقي اًمعومي ًمؽممجي اعمصطؾحوت وشمقطمقدهو وشمـظقؿفو -حمؿد رؿمود احلؿزاوي 2))

 .475ص 1981سمػموت  -اًمعرب اإلؾمالمل
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٪ ومؼط مـ جمؿقع 11.21إعموكقي أن اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي واًمتؼوكقي ٓ متثؾ إٓ 

 (1)ش.اعمػردات اعمتداوًمي ذم اًمؾغي اعمشؽميمي

جمومع ًمغقيي  وإذا يموكً اعمصطؾحوت شمعوين شمعدد اجلفوت اًمتل شمضعفو مـ

وضمومعوت واحتودات قمؾؿقي ومـظامت قمرسمقي ومؽممجلم وسموطمثلم وأيموديؿقلم 

وإقمالمقلم...اًمخ يمام شمعوين شمعدد مـوهٍ اًمتعريى كتقجي شمعدد وضمفوشمف مـ جلقء إمم 

اعمصطؾح اًمؽماصمل، وجلقء إمم آؿمتؼوق، وجلقء إمم اًمـحً...اًمخ، وشمعوين شمعدد مصودر 

صطؾحوت اًمًوسمؼلم أطمقوكًو ومنن اعمصطؾحوت شمعوين سمدرضمي اعمصطؾح، وقمدم آًمتزام سمؿ

يمٌػمة مـ سمطء آؾمتجوسمي ًمؾؿصطؾحوت اجلديدة ذم قمٍم يتػجر معرومقًو ذم خمتؾػ 

 (2)مقوديـ اعمعرومي ذم ؿمفقر ىمؾقؾي.

 غقاب التـسقق يف الـظام التعؾقؿي العريب -5

لم ذم خمتؾػ مـ اعمالطمظ ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل اًمعريب همقوب اًمتـًقؼ سملم اعمعـق

إضمفزة ختطقطًو وشمصؿقاًم وشمـػقذًا وشمؼقياًم. وإذا يموكً أضمفزة اًمـظوم اًمتعؾقؿل شمؼقم 

سملقمامهلو قمغم أؾموس مـ اًمتعوون ذم اًمقزارة كػًفو، يمام شمًتعلم ذم معظؿ إطمقون اهقئوت 

 مـ ظمورج اًمقزارة ومنن اًمتـًقؼ وعقػ سملم هذه اجلفوت يموومي.

ؾي معقـي أو ًمصػ معلم يالطمظ قمدم اًمتـًقؼ طمتك ذم جمول شملًمقػ اًمؽتى عمرطم

أطمقوكًو، مع أن هذا اًمتـًقؼ مـ إمهقي سمؿؽون طمتك ٓ يؽقن هـوك شمعورض وشمـوىمض 

سملم ضمقاكى اخلؼمة، وٓ يؼتٍم قمغم ممًمػل اًمؽتى قمؿقديًو وأومؼقًو، وإكام طمتك ذم 

                                                                 

 -اعمعروميدور اعمصطؾحوت اعمقطمدة ذم شمعريى اًمعؾقم وكنم  -اًمديمتقر حمؿقد ومفؿل طمجوزي 1))

 .43ص 1998 -اًمعدد اًمًوسمع وإرسمعقن -جمؾي اًمؾًون اًمعريب

 .129و 128مرضمع ؾموسمؼ ص -ذم ىمضويو اًمتعريى -اًمديمتقر حمؿقد اًمًقد 2))
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ػلم ىمد اًمؽتوب اًمقاطمد صمؿي ىمصقر ذم قمؿؾقي اًمتـًقؼ سملم ومصقًمف إذا يمون صمؿي قمدة ممًم

 ىمومقا سمتلًمقػف.

ومـ اعمالطمظ أيضًو أن اًمتـًقؼ ٓ يؼتٍم قمغم اًمعومؾلم ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل 

اًمعريب، وإكام يتجووزهؿ إمم اجلفوت اخلورضمقي، إذ إن صمؿي ممصمرات ظمورضمقي يتعرض هلو 

اعمتعؾؿقن، ويتػوقمؾقن معفو شمعؿؾ قمغم هدم مو يٌـك ذم داظمؾ اعمدارس إن مل يؽـ هـوك 

فو، ذًمؽ ٕن اعمدرؾمي مل شمعد وطمدهو مًموًمي قمـ شمرسمقي إضمقول اًمصوقمدة شمـًقؼ مع

وشمـشئتفو، ومػل رطموب اعمجتؿع وممؾمًوشمف ووؾموئؾ إقمالمف وظمطط شمـؿقتف وؾمقق 

 اًمعامًمي ومقف مو يتؿؿ رؾموًمي اعمدرؾمي.

ومةةو مل حيةةدث شمـةةوهمؿ سمةةلم اًمـظةةوم اًمتعؾقؿةةل وؾمةةوئر إكظؿةةي إظمةةرى اًمًقوؾمةةقي 

 ..اًمةةخ وشمـًةةقؼ يمومةةؾ سمةةلم اًمـظةةوم اًمتعؾقؿةةل اًمعةةريب ومجقةةع  وآىمتصةةوديي واًمثؼوومقةةي

اًمعقامؾ اعممصمرة ومقف ومؾـ يتؿؽـ اًمتعريى مـ سمؾقغ أهداومف ذم ؾمٌقؾ سمـةوء اجلقةؾ، وحتؼقةؼ 

 ظمطط اعمًتؼٌؾ.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم ىمد ىمومً 

قاد اًمتعؾقؿقي ًمتؽقن مصدرًا هومًو ذم سمجفقد ـمقٌي ذم ووع يمتى مرضمعقي ذم أهمؾى اعم

شمؼريى اًمتقضمفوت قمـد شملًمقػ اًمؽتى اًمدراؾمقي، وووعً كامذج ًمؽتى مدرؾمقي ذم 

اًمؾغي اًمعرسمقي ذم احلؾؼي إومم مـ مرطمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود سمغقي آؾمتئـوس اهو ذم 

ؾؽ اًمتلًمقػ قمغم كطوق اًمًوطمي اًمعرسمقي شمقطمقدًا ًمؾػؽر واًمرؤى، إٓ أن اإلومودة مـ شم

اجلفقد يموكً حمدودة ضمدًا قمغم همرار ىمؾي اإلومودة مـ اًمرصقد اًمؾغقي ًمؾطػؾ اًمعريب 

اًمذي ووعتف اعمـظؿي مـ ىمٌُؾ ًمقؽقن مرضمعًو عممًمػل اًمؽتى اعمدرؾمقي وؾمالؾمؾ 

 اًمؽتى اعمقضمفي إمم أـمػول اًمقـمـ اًمعريب.



- 56 - 

 يف التـسقق الؾغوي اإلعالمي الؼصور -6

اعممؾمًوت اإلقمالمقي اًمعرسمقي يًعك إمم  صمؿي كػر ىمؾقؾ مـ اًمؼوئؿلم قمغم ؿممون

اًمتزام إؾموًمقى اًمؾغقيي اًمصحقحي واعمػردات اًمػصقحي، حموومظًو قمغم طمرمي اًمؾغي، 

إٓ أن آًمتزام خيتؾػ مـ سمؾد إمم آظمر، ومـ ممؾمًي إقمالمقي إمم أظمرى، ؾمقاء أيمون 

ون ذًمؽ مـ ىمٌؾ اعمحرريـ واعمذيعلم، أم يمون مـ ىمٌؾ اًمؽتوب أظمريـ، ممـ جير

احلقارات واعمؼوسمالت مع ؿمخصقوت خمتؾػي، أو ممـ يـنمون اًمدراؾموت واعمؼوسمالت، 

أو يعدون اعمنطمقوت اإلذاقمقي واًمتؾػزيي، واًمتٌعي شمؼع قمغم يموهؾ همٓء مجقعًو، ومفؿ 

مًموًمقن مجقعًو قمـ آًمتزام سمؼقاكلم اًمعرسمقي وىمقاقمدهو وأكظؿتفو ووقاسمطفو، مع 

قوكًو ـموسمعفو اخلوص مـ ؾمفقًمي وووقح وؾمالؾمي ذم آقمؽماف سملن ًمؾغي اإلقمالم أطم

 اًمعٌورات، وقمدم اإلظمالل سمػصوطمي إؾموًمقى وؾمالمي اًمعٌورات وصحي إًمػوظ.

وإن همقوب اًمتـًقؼ سملم اًمؼمامٍ اعمؼدمي ذم أضمفزة اإلقمالم مـ ضمفي وسملم اإلذاقمي 

مـ أضمؾ واًمتؾػزة مـ ضموكى ووزارات اًمؽمسمقي ومرايمز اإلكتوج اًمؼماجمل مـ ضموكى آظمر 

إكتوج سمرامٍ يمثػمة وهودومي إمم شمـؿقي اعمفورات اًمؾغقيي ًمدى اًمـوؿمئي سمصقرة ومعوًمي، يعد أمرًا 

ذا آصمور ؾمؾٌقي قمغم اًمتؿؽلم ًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي وآرشمؼوء اهو. ذًمؽ أن إكتوج ؾمالؾمؾ 

متؽومؾي شمؼدم طمؼوئؼ اعمعرومي اعمعوسة واعمعؾقموت إؾموؾمقي قمـ اًمتوريخ اًمعريب 

ة اًمعرسمقي، واعمقوققموت اعمعوسة، وسمؾغي قمرسمقي ؾمؾقؿي إمم ضموكى سمرامٍ هتدف واحلضور

 إمم شمـؿقي اعمفورات اًمؾغقيي اعمختؾػي، ذًمؽ يمؾف يًفؿ ذم اًمـفقض سموًمؾغي وآرشمؼوء اهو.

ومـ اعمالطمظ أن ًمؾػضوئقوت اًمعرسمقي دورًا ؿمديد اًمًؾٌقي ذم اإلضار سموًمؾغي 

امد اًمؾفجوت اعمحؾقي اعمغرىمي ذم قمومقتفو، ومـ اًمعرسمقي، ويتجغم هذا اإلضار ذم اقمت

اعمعروف أن اًمعومقوت أداة شمػؽقؽ ًمـًقٍ إمي اًمثؼوذم، ذم طملم أن اًمػصقحي قمومؾ 

شمقطمقد، يمام أن هذه اًمػضوئقوت شمؼدم ذم أطمقون يمثػمة ظمطوسمًو ديـقًو وقمظقًو يعتؿد اًمعومقي 
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سمف، ويمون متقىمعًو أن سمحجي اًمتًٌقط واًمقصقل إمم خمتؾػ اعمًتقيوت يمام يزقمؿ أصحو

 يؽقن اخلطوب اًمديـل سموًمػصقحي، واًمؼرآن اًمؽريؿ طمورؾمفو ومرضمعفو.

وصمؿي فموهرة اكتنمت سملم اًمشٌوب اًمعريب وهل اؾمتخدام احلروف اًمالشمقـقي قمغم 

أهنو سمديؾ ًمؾحروف اًمعرسمقي ذم يمتوسمي رؾموئؾ اهلوشمػ اعمحؿقل، وشمًفؿ اًمؼـقات 

قي مـفو ذم كنم هذه اًمظوهرة، ومفل شمعؿؾ قمغم اًمػضوئقي اًمعرسمقي أيضًو وٓؾمقام اًمغـوئ

إطمالل احلرف اًمالشمقـل حمؾ احلرف اًمعريب ذم اًمؽتوسمي اًمعرسمقي وإطمالل أرىموم ٓشمقـقي 

وذم فمؾ هذه إضمقاء يؿؽــو ش. قمرسمتقـل»حمؾ سمعض احلروف اًمعرسمقي ومقام يطؾؼ قمؾقف 

سموًمعرسمقي إٓ  أن كتصقر سمعد مدة ًمقًً سمٌعقدة وضمقد ضمقؾ ٓ جيقد اًمؼراءة واًمؽتوسمي

سموؾمتعامل احلروف اًمالشمقـقي ًمقحؼؼ سمذًمؽ مو طموول آؾمتعامر أن يؼقم سمف قمغم مدار 

ؾمـقات اطمتالًمف ٕرضموء اًمقـمـ اًمعريب وأظمػؼ، ويملن اًمؼـقات اًمػضوئقي اًمعرسمقي 

 (1)وقمددهو يزيد قمغم اًمًتلم أصٌحً أيمثر ىمدرة قمغم حمورسمي اًمػصقحي مـ آؾمتعامر.

 غقاب التـسقق يف معاجلة الرموز العؾؿقة يف الؽتب اددرشقة -7

مـ اعمتعورف قمؾقف أن اًمعؾؿ خيتٍم اعمعرومي أطمقوكًو سمؿصطؾحوت ورمقز وضمداول 

ورؾمقم سمقوكقي شمقظمقًو ًمؾدىمي واًمًفقًمي واإلجيوز. واًمرمقز شمؽقن رىمؿقي وإؿموريي، 

( إؿمورة -رة إمم اجلؿع و)...اًمخ(، واإلؿمورات مثؾ )+( إؿمو3، 2، 1وموًمرمقز اًمرىمؿقي )

إمم قمؿؾقي اًمطرح و)٪( إؿمورة إمم اًمـًٌي و)=( إؿمورة إمم اًمتًووي..اًمخ. وإؿمورة 

( إؿمورة ًمؾدًٓمي قمغم إيمؼم <( إؿمورة ًمؾدًٓمي قمغم إصغر مـ و)>اًمعالموت مثؾ )

 ( إؿمورة أصغر مـ أو يًووي...>مـ، و)

                                                                 

اًمعدد اًمثوين  -جمؾي اًمتعريى -اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمثؼوومي واإلقمالم -اًمديمتقر حمؿقد اًمًّقد 1))

 .23ص 2012طمزيران )يقكقق(  -وإرسمعقن
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آظمتصور وأدواشمف، مثؾ  ويدًمـو قمؾؿ اًمعالموت )اًمًقؿقوئقوت( قمغم شمعدد وؾموئؾ

( 3، 2، 1اًمرمز احلرذم )س( ًمؾؿجفقل ذم ًمغي اًمريووقوت، واًمرمز اًمرىمؿل )

( واعمختٍم )س( ًمؾًمال و)ج( ًمؾجقاب، وخمتزل إوائؾ ٪،  -،  واإلؿموري )+

)ص.ب( صـدوق سمريد، و)ج.م.ع( مجفقريي مٍم اًمعرسمقي، واعمختزل اعمـحقت 

 اهلجلم )س د ي.روم( ...اًمخ.)رادار، ًمقزر، يقكًؽق(، واعمختزل 

وشمًتخدم اًمؽتى اعمدرؾمقي اًمعؾؿقي مجقع أكقاع اًمرمقز واعمختٍمات 

واعمختزٓت واإلؿمورات، وصمؿي صمالصمي ادموهوت ذم اًمتعومؾ مع اًمرمقز قمـد يمتوسمي 

 اعمعودٓت واًمعالىموت:

يمتى شمًتخدم اًمرمقز اًمعرسمقي ومؼط ظموصي ذم مودة اجلؼم ذم اعمراطمؾ اًمدراؾمقي  -1

 اًمدكقو.

يمتى شمًتخدم اًمرمقز اًمالشمقـقي ومؼط داظمؾ اًمـص اًمعريب سمحجي أن اًمطوًمى  -2

 ؾمقحتوج إًمقفو قمـد مقاصؾي دراؾمتف ذم اخلورج.

 (1)يمتى شمًتخدم ظمؾقطًو مـ احلروف اًمعرسمقي واًمالشمقـقي. -3

وىمد يؽقن هـوك ظمؾقط مـ آدموهوت اًمثالصمي ذم اًمؼطر اًمقاطمد، سمؾ ذم اعمدرؾمي 

قزيوء مثاًل اًمرمقز اًمعرسمقي ذم طملم شمًتخدم يمتى اًمقاطمدة، طمقٌ شمًتخدم يمتى اًمػ

اًمؽقؿقوء اًمرمقز اًمالشمقـقي، وأيمثر مـ ذًمؽ ىمد يًتعؿؾ اًمؽتوب اًمقاطمد ًمؾامدة اًمقاطمدة 

 ظمؾقطًو مـ اًمرمقز اًمعرسمقي واًمالشمقـقي.

                                                                 

اعمممتر اًمًـقي  -معوجلي اًمرمقز اًمعؾؿقي ذم اًمؽتى اعمدرؾمقي اًمعرسمقي -ًمديمتقر قمكم اًمؼوؾمؿلا 1))

 2010دمشؼ  -اًمؽتوسمي اًمعؾؿقي سموًمؾغي اًمعرسمقي»اًمتوؾمع عمجؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ وقمـقاكف 

 .18ص
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وهذا اخلؾقط واهلجلم مـ اًمـصقص اًمعرسمقي وإضمـٌقي صقغ سمطريؼي يؿجفو 

سمقي شمؽتى مـ اًمقؿلم إمم اًمقًور شمتخؾؾفو معودٓت اًمذوق اًمًؾقؿ، ومفـوك كصقص سموًمعر

سموًمرمقز اًمالشمقـقي شمؽتى مـ اًمقًور إمم اًمقؿلم، وهذا يمدي إمم قمدم اًمتـوؾمؼ وآكًجوم 

 ذم اًمؽتوب كػًف.

 غقاب التـسقق يف جمال السمجة -8

صمؿي ؿمؽقى مـ وآًمي مو يؽمضمؿ مـ اًمؾغوت إضمـٌقي إمم اًمؾغي اًمعرسمقي، ومـ 

إمم اًمؾغوت إضمـٌقي. وًمقس صمؿي شمـًقؼ ذم اظمتقور أمفوت اًمؽتى اًمتل ٓ  اًمؾغي اًمعرسمقي

سمد مـ شمرمجتفو ذم خمتؾػ مقوديـ اعمعرومي سمًٌى قمدم آًمتزام سموخلطي اًمؼقمقي اًمقاوحي 

ًمؾؽممجي قمغم اًمصعقد اًمعريب واًمتل ووعتفو اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم قموم 

اًمؽتى اعمراد شمرمجتفو، ومـ ؾمامت طمريمي اًمؽممجي  واًمتل طمددت أؾمس اظمتقور 1996

ذم اًمقـمـ اًمعريب قمدم اًمتقاومؼ سملم احلوضمي واًمػعؾ، ومؼد شمرمجً يمتى ًمقس ومقفو كػع 

يذيمر، وأهمػؾً يمتى يمثػمة يمون ممؽـًو أن شمؽقن ذات كػع ضمزيؾ، وقمدم اًمتقازن اًمالزم 

ـ قمـويتفو سموًمعؾقم سملم اعمقوققموت، إذ إهنو قمـقً سمؤداب واًمعؾقم آضمتامقمقي أيمثر م

اًمٌحتي واًمتطٌقؼقي واًمتؼـقوت، ومـ اًمًامت أيضًو قمدم سمؾقغ طمريمي اًمؽممجي مرطمؾي 

اًمـضٍ مـ طمقٌ اًمؾغي وإؾمؾقب واعمصطؾح، وهمؾٌي اًمتنع واًمعجؾي قمغم يمثػم مـ 

 (1)اًمؽممجوت.

ومـ اعمالطمظ أيضًو أن صمؿي يمتوسمًو يؽمضمؿ ذم ىمطر قمريب، وإذا هق كػًف يؽمضمؿ 

ػي ذم ىمطر آظمر، وهذا مو يمدي إمم سمعثرة اجلفقد مـ ضمفي، ووقوع اًمػوئدة شمرمجي خمتؾ

 اعمرضمقة ومقام ًمق يمون صمؿي شمـًقؼ وشمـظقؿ ذم مًور اًمؽممجي قمغم اًمصعقد اًمعريب.

                                                                 

دمشؼ  -دار اًمطؾقعي اجلديدة -دراؾموت ذم اًمؽممجي واعمصطؾح واًمتعريى -ؿمحودة اخلقري 1))

 .67ص 2007
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يمام أن اًمؼصقر ذم مقدان اًمؽممجي ٓ يؼتٍم قمغم مو يؽمضمؿ إمم اًمعرسمقي ومـفو إمم 

مجلم وشمدريٌفؿ، ومًتقى محويي اًمؾغوت إظمرى، وإكام يشؿؾ مًتقى شمؽقيـ اعمؽم

 طمؼقق اعمؽممجلم، يمام يشؿؾ طمريمي اًمؽممجي أًمقي.

وشمتجغم اًمٌؾٌؾي أيضًو ذم مقدان اًمؽممجي ذم اؾمتخدام مصطؾحوت متٌويـي 

ومتغويرة سملم مؽمضمؿ وآظمر، وذم اؾمتخدام مصطؾحوت ىمد ٓ شمؽقن داًمي ومعؼمة قمـ 

 .اعمعـك اعمؼصقد، إمر اًمذي يمدي إمم ؾمقء اًمػفؿ

 جلان ادتابعة غقاب -9

مو أيمثر اعمممترات واًمـدوات اًمتل قمؼدت قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي عمعوجلي 

 ىمضويو اًمتعريى!

 ومو أيمثر اًمتقصقوت واعمؼؽمطموت اًمتل ظمؾصً إًمقفو شمؾؽ اعمممترات واًمـدوات! 

 ومو أىمؾ مو كػذ مـفو!

عمتوسمعي اجلديي، إذ ويرضمع اًمًٌى ذم قمدم اًمتـػقذ إمم همقوب جلون اعمتوسمعي، وقمدم ا

مو إن يـتفل اعمممتر مـ أقمامًمف طمتك شمتعرض شمؾؽ اًمتقصقوت إمم اإلمهول مـ اجلفوت 

اعمـػذة، وٓ مًموًمقي قمغم مـ مل يؼؿ سموًمتـػقذ، وشمٌؼك إمقر معؾؼي، وشمتقامم اعمممترات 

مـ همػم آًمتػوت إمم اًمتقصقوت، وشمعرف مو كػذ مـفو ومو مل يـػذ وشمعرف إؾمٌوب 

ّقىموت اًمتل طموًمً دون اًمتـػقذ، يضوف إمم ذًمؽ يمؾف أن اًمتقصقوت اًمتل شمـتفل واعمع

إًمقفو مممترات اًمتعريى ًمقًً مؾزمي ًمؾدول إقمضوء ويو ًمألؾمػ ! وًمؽؿ كتؿـك أن 

شمؽقن هلو صػي اإلًمزام مودامً هودومي إمم ظمدمي إمي واحلػوظ قمغم ؿمخصقتفو 

 وهقيتفو وذاشمقتفو اًمثؼوومقي متؿثؾي ذم ًمغتفو!
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 لْ لحلوا   -ثالثاً 
التعريب قضايا التـسقق ادؾحة يف مسرة  

 

إن مًػمة اًمتعريى شمتطؾى آًمتػوت إمم معوجلي ىمضويو متعددة طمتك شمتحؼؼ 

ًمؾتعريى أهداومف، وجيلء ذم مؼدمي هذه اًمؼضويو اعمؾحي إصدار اًمؼرار اًمًقود، واًمتزام 

ل سموعمًموًمقي دموه هقيي إمي ووـمـفو اًمروطمل اًمدول اًمعرسمقي ذم إكػوذه سمؽؾ ؿمعقر قمو

متؿثاًل ذم ًمغتفو، ومـ صمؿ اًمتخطقط اًمؾغقي ذم وقء ؾمقوؾمي ًمغقيي واوحي شمًّؾط 

 إوقاء قمغم مجقع اجلقاكى اعممصمرة ذم مًػمة اًمتعريى. 

ومـ هذه اجلقاكى اًمتل شمتطؾى اًمتـًقؼ اًمؽومؾ اجلوكى اًمتعؾقؿل واجلوكى 

مـفجقي واطمدة ذم ووع اعمصطؾحوت، وذم اًمصـوقمي  اًمؾغقي اإلقمالمل، واقمتامد

اعمعجؿقي، وذم شمقًػم اًمؼقاقمد اإلمالئقي واًمـحقيي، وشمصقيى إظمطوء اًمؾغقيي، 

ومعوجلي مشؽالت شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي وشمعؾؿفو سموٕؾموًمقى اًمعؾؿقي، وشمػعقؾ اًمؽممجي 

سموًمعرسمقي قمغم إمم اًمؾغي اًمعرسمقي ومـفو إمم اًمؾغوت إظمرى، ورومع اعمًتقى اًمرىمؿل 

 اًمخ.ش...اإلكؽمكً»اًمشوسمؽي 

 إصدار الؼرار السقاد واللتزام بنكػاذه -1

شمـص دؾموشمػم اًمدول اًمعرسمقي قمغم أن اًمؾغي اًمرؾمؿقي ًمؾدوًمي هل اًمؾغي اًمعرسمقي، 

ومع ذًمؽ مو شمزال هذه اًمدول ذم أهمؾٌفو شمؽمدد ذم إصدار اًمؼرار اًمًقود اًمؼويض سمتـػقذ 

أن اًمتعريى ىمضقي ىمقمقي وشمرسمقيي وجمتؿعقي وىمضقي أمـ  اًمتعريى ذم اجلومعوت، قمغم

 صمؼوذم، إووومي إمم أكف ىمضقي إسمداع واسمتؽور.
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مطوًمٌي احلؽقموت اًمعرسمقي سمنكػوذ اًمتعريى ذم اجلومعوت »وًمؼد شمصدرت شمقصقي 

ىموئؿي اًمتقصقوت اعمؽررة ذم اعمممترات واًمـدوات قمغم كطوق اًمًوطمي اًمعرسمقي، ش وهمػمهو

 ًمتًوؤل: وهذا مو يدقمق إمم ا

مِلَ هذا اًمؽمدد واإلمفول واًمتًقيػ ذم شمـػقذ ظمطط اًمتعريى ذم ضمومعوت اًمقـمـ 

اًمعريب؟ أًمقس ممؾمػًو وخمزيًو ذم اًمقىمً كػًف أن يظؾ هذا اعمقوقع مثورًا ذم أمتـو ظمالل 

ىمرن يمومؾ ذم اًمقىمً اًمذي طمًؿتف أمؿ أظمرى ًمقس ًمؾغوهتو قمراىمي ًمغتـو ذم مًػمة 

ذي يمقريو وومقتـوم وسمؾغوريو وومـؾـدة واًمققكون شمدرس سمؾغوهتو  احلضورة اًمٌنميي، ومفو هل

اًمقـمـقي، وشمٌؼك اًمعرسمقي ذات اًمٌعد احلضوري وًمغي اًمؼرآن اًمؽريؿ معزوًمي قمـ 

 (1)آؾمتخدام ذم أهمؾى ضمومعوت اًمقـمـ اًمعريب وممؾمًوشمف اًمعؾؿقي؟

 إن اًمتًقيػ ذم إكػوذ اًمتعريى ٓ حيًؿف إٓ ىمرار ؾمقود، وًمـتخذ مـ اًمتجرسمي

اًمًقريي ذم اًمتعريى مثوًٓ، إذ إن طمريمي اًمتعريى ذم ؾمقريي سمدأت مـذ مطؾع اًمؼرن 

اعمويض، وؿمؼً ـمريؼفو قمؼم ىمرن يمومؾ سمؽؾ كجوح واىمتدار، ذم اًمقىمً اًمذي كًؿع ومقف 

طموًمقًو، وسمعد مرور ىمرن أصقاشمًو ذم سمعض ضمومعوت وـمــو اًمعريب شمشؽؽ ذم ىمدرة ًمغتـو 

ف، وشمدقمق إمم اؾمتخدام اًمؾغوت اًمؽقكقي )إضمـٌقي( قمغم اؾمتقعوب قمؾقم اًمعٍم وشمؼـقوشم

قمغم طمّد شمعٌػمهو ذم شمدريس اًمطى واهلـدؾمي واًمعؾقم اًمٌحتي واًمتطٌقؼقي، متجوهؾي أن 

 إمؿ يمٌػمهو وصغػمهو ٓ شمتخغم قمـ هقيتفو متؿثؾي ذم ًمغتفو اًمؼقمقي إم.

رادة ويرضمع قمدم إصدار اًمؼرار اًمًقود ذم سمعض مـ ضمقاكٌف إمم وعػ ذم اإل

وومتقر ذم آكتامء، إذ إن اإلطمًوس اًمعوزم سموٓكتامء ذم فمالل اًمعقعمي جيلء ذم مؼدمي 

                                                                 

دمشؼ  -وزارة اًمثؼوومي اًمًقريي -اًمؾغي اًمعرسمقي وحتديوت اًمعٍم -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد 1))

 .155ص 2008
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اًمؼقؿ، ومتك حتؾؾ اإلكًون مـ ىمقؿف ختغم قمـ يمثػم مـ دقموئؿ إكًوكقتف، واًمتحؾؾ مـ 

آكتامء ؾمؾًؾي متك سمدأت شمالطمؼً شملصمػماهتو ومضوقمػوهتو، واًمـتقجي واطمدة، وهل أن 

 وختن إمي هقيتفو.خين اإلكًون كػًف، 

وصمؿي ذحيي قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي شمدقمق إمم اًمؽميٌ ذم اًمتعريى، ومفل ٓ 

متوكع وٓ شمقاومؼ قمغم إكػوذ اًمتعريى مٌوذة، وإكام شمؼػ قمغم احلقود متًؿي سموًمغل اعمؿقه 

إن أؿمد إمويمـ طمرارة ذم ضمفـؿ »سموًمرؿمود، وهذه اًمنمحيي يـطٌؼ قمؾقفو ىمقل داكتل 

وأي أزمي أومدح مـ ـمؿس هقيي ش ـ يؼػقن قمغم احلقود ذم أوىموت إزموتحمجقز ًمؾذي

إمي واًمتعدي قمغم ذاشمقتفو اًمثؼوومقي؟ واًمؽؾ يعؾؿ أن احلصـ اًمثؼوذم هق آظمر طمصقن 

آًمً أمقر إمي إمم اًمذوسمون  -ٓ ىمّدر اهلل -إمي اؾمتعصوء قمغم إقمداء، ومنذا ؾمؼط 

 (1)وآحموء.

يذًمؾ اًمصعوب، ذًمؽ أن اًمؽميٌ ذم طمًؿ مقوقع  إن قمؿؼ آكتامء إمم إمي

يمقوين ٕمتـو يتعؾؼ اهقيتفو، أمر يًتؾزم اإليامن واإلطمًوس اًمعوزم سموعمًموًمقي واإلىمدام، 

ورطمؿ اهلل اًمزقمقؿ حمؿد قمٌد اًمؽريؿ اخلطويب اًمذي ىمول ًمف سمعض روموىمف قمـدمو أقمؾـ 

وهديـ شملشمؽؿ إؾمؾحي، حتقًمقا إمم جم»وملضمواهؿ ش ومؾــتظر طمتك شمؽقن ًمـو أؾمؾحي»صمقرشمف: 

 ش.اًمًالح إول هق أن شمممـقا سميورة اًمؼقوم سموًمقاضمى

 وضع شقاشة لغوية -2

ـموعمو ؿمؽو اًمٌوطمثقن ذم ؿممون ًمغتـو اًمعرسمقي مـ همقوب ًمؾًقوؾمي اًمؾغقيي قمغم 

اًمصعقديـ اًمؼقمل واًمؼطري. وهتدف اًمًقوؾمي اًمؾغقيي قمغم اًمـطوق اًمؼقمل إمم إقمالء ؿملن 

ػفو قمـقاكًو ًمؾفقيي وآكتامء، واحلػوظ قمؾقفو سموقمتٌورهو أداة ضوريي اًمؾغي اًمعرسمقي سمقص

                                                                 

 .157اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 1))
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ًمؾتؼدم وآرشمؼوء واًمتـؿقي اعمًتدامي ومقايمٌي روح اًمعٍم، قمٍم اًمعؾؿ واًمتؼوكي 

 )اًمتؽـقًمقضمقو( ذم جمتؿع اعمعرومي، واحلرص قمغم ؾمػمورهتو ذم مقوديـ احلقوة يموومي.

ي اًمتعؾؿقي إمم شمعؾقؿ مقاد اعمعرومي وشمرمل اًمًقوؾمي اًمؾغقيي ذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿق

، وشململم مًتؾزموت هذا اًمتعؾقؿ إن ٕسمـوئفو وإن شاًمعرسمقي اًمػصقحي»يموومي سموًمؾغي إم 

ًمؾـوـمؼلم سمغػمهو مـ أسمـوء اًمؾغوت إظمرى اًمراهمٌلم ذم شمعؾؿفو، إن ذم داظمؾ اًمقـمـ 

جلومعوت، يمام اًمعريب أو ذم ظمورضمف، وضمعؾ اًمؾغي اًمؼقمقي متطؾًٌو أؾموؾمقًو ًمالًمتحوق سمو

شمرمل اًمًقوؾمي اًمؾغقيي ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل إمم حتديد مقىمع اًمؾغوت إضمـٌقي ذم كًوق 

هذا اًمـظوم، وحتديد مقىمع اعمدارس اخلوصي واجلومعوت اخلوصي واعمدارس إضمـٌقي 

 (1)وومرع اجلومعوت إضمـٌقي ذم داظمؾ اًمقـمـ اًمعريب.

رمل اًمًقوؾمي اًمؾغقيي إمم حتديد وذم ظمورج كطوق اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي اًمتعؾؿقي شم

اعمقىمػ مـ ًمغوت اًمػئوت ذات اًمثؼووموت اخلوصي ذم داظمؾ اًمدول اًمعرسمقي، وحتديد 

اعمقىمػ مـ اًمؾفجوت اعمحؾقي )اًمعومقوت( ومـ اًمشعر اًمـٌطل، ومـ شمعريى أؾمامء 

اعمحالت اًمتجوريي واعممؾمًوت اخلدمقي واًمًقوطمقي واعمراؾمالت سملم اعمصورف 

واًمتجوريي، وضمعؾ اًمؾغي متطؾًٌو أؾموؾمقًو ًمالًمتحوق سموًمقفموئػ  واًمغرف اًمصـوقمقي

احلؽقمقي واخلوصي، واقمتامدهو ًمغي رؾمؿقي ذم اعمممترات واًمـدوات اًمتل شمعؼد ذم 

اًمقـمـ اًمعريب، واؾمتعامهلو ذم اعمحوومؾ اًمدوًمقي، واًمتزام ممثكم اًمدول اًمعرسمقي سموؾمتعامهلو 

 (2)ذم إمؿ اعمتحدة واعمـظامت اًمتوسمعي هلو.

                                                                 

 2010دمشؼ  -وزارة اًمثؼوومي اًمًقريي -اًمؾغي اًمعرسمقي واىمعًو وارشمؼوء -اًمديمتقر حمؿقد اًمًّقد 1))
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اًمذي أىمره ش اًمـفقض سموًمؾغي اًمعرسمقي ًمؾتقضمف كحق جمتؿع اعمعرومي»وذم منموع 

واًمذي ىمدمتف إمم اعمممتر اجلؿفقريي  2008مممتر اًمؼؿي اًمعريب اعمـعؼد ذم دمشؼ قموم 

اًمعرسمقي اًمًقريي، يمون اًمٌـد إول مـ منموقموت هذا اعمنموع اًمرائد ووع ؾمقوؾمي 

 يي وـمـقي ذم وقء شمؾؽ اًمًقوؾمي اًمؼقمقي.ًمغقيي قمغم اًمصعقد اًمؼقمل وؾمقوؾموت ًمغق

، قمغم (1)وىمومً اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم سمقوع ؾمقوؾمي ًمغقيي

أن شمؼقم اًمدول اًمعرسمقي سمقوع ؾمقوؾمي وـمـقي ذم يمؾ مـفو اؾمتـودًا إمم شمؾؽ اًمًقوؾمي 

اًمؾغقيي اًمؼقمقي، ويموكً اجلؿفقريي اًمعرسمقي اًمًقريي ىمد ووعً ظمطي قمؿؾ وـمـقي 

تؿؽلم اًمؾغي اًمعرسمقي واحلػوظ قمؾقفو، وآهتامم سمنشمؼوهنو، وآرشمؼوء اهو، قمغم أن شمتوسمع ًم

ظمطقات اًمتـػقذ سموًمتعوون مع اجلفوت اعمعـقي، وىمد ووعً هذه اخلطي سمـوء قمغم اًمؼرار 

 .2007ًمعوم  4اجلؿفقري ذي اًمرىمؿ 

 وقمغم اًمًقوؾمي اًمؾغقيي أن شمعؿؾ قمغم: 

 ي ذم اعمـظقمي اًمؽمسمقيي.حتديد اعمقىمػ مـ اًمؾغوت إضمـٌق -1

ـ اًمتعؾقؿ سموًمؾغي إضمـٌقي ذم اعمدارس اخلوصي واجلومعوت اخلوصي. -2  حتديد اعمقىمػ م

 حتديد اعمقىمػ مـ ًمغوت اًمػئوت اخلوصي قمغم إرض اًمعرسمقي. -3

 حتديد اعمقىمػ مـ اًمعومقي واًمشعر اًمـٌطل. -4

ٌقي قمغم اعمقىمػ مـ ووع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم ومروع اجلومعوت اخلوصي إضمـ حتديد -5

 إرض اًمعرسمقي.

اعمقىمػ مـ اًمؾفجوت أؾمققيي ذم اًمًقق واًمعؿؾ داظمؾ اًمٌققت ذم دول  حتديد -6

 اخلؾقٍ اًمعريب.

                                                                 

حترير  -اًمًقوؾمي اًمؾغقيي اًمؼقمقي ًمؾغي اًمعرسمقي -اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم اعمـظؿي 1))

 .2010شمقكس  -حمؿد اًمشقٌوين -ظموًمد اًمقهمالين -اًمديموشمرة: ؿمؽري اعمٌخقت
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 حتديد اعمقىمػ مـ اعمممترات اعمـعؼدة قمغم إرض اًمعرسمقي سموًمؾغي إضمـٌقي. -7

حتديد اعمقىمػ مـ اقمتامد ممثكم اًمدول اًمعرسمقي اًمؾغي إضمـٌقي ذم اعمحوومؾ  -8

اًمرهمؿ مـ اقمتامد اًمعرسمقي ًمغي رؾمؿقي سملم اًمؾغوت اًمعوعمقي اًمًً ذم  اًمدوًمقي قمغم

 إمؿ اعمتحدة ومـظامهتو.

قمدم اًمًامح ًمؾعومؾلم قمغم إرض اًمعرسمقي سموًمعؿؾ إٓ إذا ظمضعقا ًمدورات  -9

شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي ًمؾحد مـ شملصمػماهتؿ اًمًؾٌقي اعمٌوذة ذم واىمع اًمؾغي داظمؾ 

 اعمٌؽرة. إه، وقمغم إـمػول ذم ؾمـقفؿ

إًمزام اًمنميموت واعمصوكع إضمـٌقي اًمتل شمتعومؾ معفو قمغم شمرمجي أؾمامء يمؾ  -10

اًمًؾع واًمٌضوئع ومو يتعؾؼ اهو مـ يمتوسموت ودقمويوت وشمقوقحوت إمم اًمؾغي 

اًمعرسمقي ىمٌؾ شمقريدهو وإدظموهلو إمم إؾمقاق اًمعرسمقي قمغم اًمـحق اعمًتعؿؾ ذم سمعض 

 إدويي اعمًتقردة مـ اخلورج.

وهوم مـ صعقسمي اًمؾغي اًمعرسمقي إن ذم كػقس أسمـوئفو وإن ذم أذهون إزاًمي إ -11

 إضموكى اًمراهمٌلم ذم شمعؾؿفو.

إزاًمي إوهوم اعمتعؾؼي سملن ـمٌقعي اًمؾغي اًمعرسمقي شمشؽؾ قموئؼًو يمظمر صـوقمي  -12

 اعمحتقى اًمعريب مـ طمقٌ ؿمؽؾ احلروف واحلريموت وهمػمهو.

سموًمؾغوت اًمؽقكقي، وٓ يعدون شمػـقد اًمدقمقات اًمرامقي إمم شمعؾقؿ اعمقاد اًمعؾؿقي  -13

اًمعرسمقي مـ اًمؾغوت اًمؽقكقي ويو ًمألؾمػ! وإكام يؼصدون اهو اإلكجؾقزيي واًمػركًقي، 

متجوهؾلم أن اًمؾغي اًمعرسمقي أؾمفؿً أيام إؾمفوم ذم مًػمة احلضورة اإلكًوكقي، وهل 

 مـ اًمؾغوت اًمؽقكقي ذم مًػمة احلضورة اًمٌنميي.

 الؾغوي التخطقط-3

ؾغقيي قمغم اًمصعقد اًمؼقمل شمقوع ذم وقء اًمًقوؾمي اًمؾغقيي إذا يموكً اخلطي اًم
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اًمؼقمقي، ومنن اخلطي اًمقـمـقي شمقوع ذم وقء شمؾؽ اخلطي اًمعومي. وعمو يمـو ذم صدد ظمطي 

ًمؾتعريى وشمـًقؼف يمون اًمتخطقط اًمؾغقي ًمف يعتؿد قمغم معؾقموت ومصودر مقصمؼي. 

وت اًمدىمقؼي واعمقصمؼي قمـ ويتطؾى اًمتعريى ذم اعمؼوم إول أن دمؿع مـ اعمقدان اعمعؾقم

واىمع اًمتعريى، ومنذا شمقومرت اعمعؾقموت اًمالزمي وضمى حتديد أهداف اًمتخطقط 

اًمؾغقي اًمرامقي إمم ؾمػمورة اًمؾغي اًمعرسمقي واكتشورهو شمدريًًو ًمؾعؾقم احلديثي سموًمؾغي 

اًمعرسمقي، وووع اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اعمقطمدة، وضمعؾ اًمعرسمقي واومقي سمؿطوًمى اًمػـقن 

، وإقمدادًا يموومقًو ًمؾؿعؾؿلم ذم مجقع اعمراطمؾ (1)ير اًمؾغي اًمعؾؿقيواًمعؾقم وشمطق

قمغم أٓ يؼتٍم اإلقمداد قمغم معؾؿل اًمؾغي وطمدهؿ، وإكام يشؿؾ مجقع اعمعؾؿلم مفام 

شمُؽ ختصصوهتؿ، مودامً اًمؾغي اًمعرسمقي هل وقموء اعمعرومي ذم خمتؾػ مقوديـفو، وهل 

 اًمؾغي إم ذم اًمقىمً كػًف.

ق إمم اًمتخطقط اًمؾغقي مو شمتعرض ًمف اًمؾغي اًمعرسمقي مـ إىمصوء ودموهؾ وممو يدقم

قمغم كطوق اًمًوطمي اًمؼقمقي ذم أهمؾى اجلومعوت اًمعرسمقي وقمغم إرض اًمعرسمقي، مع أهنو 

دة، وًمغي اًمتقاصؾ سملم أسمـوء إمي، وًمغي  دة واعمقطمَّ ًمغي اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمؾغي اعمقطمِّ

 إدب واًمؽماث.

 العربقة العؾؿقةدصطؾحات التـسقق يف وضع ا -4

وسمودئ ذي سمدء ٓسمد مـ اًمتـًقؼ سملم اًمؾغقي واعمختص ذم ووع اعمصطؾحوت 

اًمعؾؿقي، ذًمؽ ٕن إمر ًمقس مًلًمي ًمغقيي ًمقفتؿ اهو قمومل اًمؾغي وطمده، وىمد يتدظمؾ 

                                                                 

اًمعدد  -جمؾي اًمتعريى -اًمتخطقط اًمؾغقي واًمتعريى -اًمديمتقر مصطػك قمقض سمـل ذيوب 1))

 2012 -دمشؼ -عريى واًمؽممجي واًمتلًمقػ واًمـنماعمريمز اًمعريب ًمؾت -اًمثوين وإرسمعقن
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اًمؾغقي ًمقؼدم مالطمظوشمف قمغم صحي آؿمتؼوق أو صقاب اًمصقغي أو إصؾ اًمؾغقي 

يتعؾؼ أؾموؾمًو سموعمضؿقن ورؤيي اًمقاىمع أو إدراك اًمعالىمي، وٓ  ًمؾؽؾؿي، وًمؽـ اعمصطؾح

يؿؽـ أن حيقط اهذه مجقعًو إٓ اعمختص اًمذي يتؼـ ًمغتف، ويًعك إمم إجيود مصطؾحوت 

ومقفو، وٓ شمتقن معرومي دىموئؼ مضؿقن اعمصطؾح اًمؾغقي يمام شمتقن ًمؾؿتخصصلم ذم 

دىموئؼف يًتطقع أن يتؿثؾف  اعمقدان اًمعؾؿل، ٕن اعمختص اًمذي حيقط سمؿقوققمف ويدرك

ذم ذهـف سمصقرة ضمقدة، ومـ صمؿَّ ومفق اعممهؾ ٕن يعؼم قمـف سمقوقح اكطالىمًو مـ أن 

مضؿقن مصطؾحوت اًمعؾقم واًمػـقن واًمتؼـقوت ٓ حيقط اهو إٓ متخصص ذم هذا 

 (1)اًمعؾؿ أو ذاك اًمػـ أو شمؾؽ اًمتؼـقي.

عمقوديـ اًمعؾؿقي قمؼد وشمقًػمًا ًمعؿؾقي اًمتـًقؼ سملم اًمؾغقيلم واعمتخصصلم ذم ا

طمقل مقوقع شمطقير مـفجقي ووع  1993مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى كدوة ذم قمامن قموم 

اعمصطؾح اًمعريب، وسمحٌ ؾمٌؾ كنم اعمصطؾح اعمقطمد وإؿموقمتف، وىمد اقمتؿدت اًمـدوة 

شمقطمقد مـفجقوت ووع اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اجلديدة »اعمـفجقي اًمتل ووعتفو كدوة 

اًمـدوة اعمـعؼدة ذم قمامن مـفجقي ًمتقطمقد اعمصطؾحوت ، واىمؽمطمً 1981سموًمرسموط قموم 

 شمؼقم قمغم أرسمعي قمـوس هل:

 آـمراد واًمشققع. -1

 ين اًمتداول )ىمؾي طمروف اًمؽؾؿي اًمقاطمدة(. -2

 اعمالءمي )شمػرع اعمصطؾح إمم مقوديـ خمتؾػي(. -3

 اًمتقًمقد )يمثرة آؿمتؼوق مـ اعمصطؾح(. -4

                                                                 

اًمعدد  -جمؾي اًمقطمدة -قمؿؾقي اًمتعريى: إؾموًمقى واعمشويمؾ واحلؾقل -اًمديمتقر كزار اًمزيـ 1))

 .37ص 1987متقز  -طمزيران 33-34
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وووعفو واًمتل أىمرهتو  أمو اعمٌودئ إؾموؾمقي ذم اظمتقور اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي

 ومو شمزال هل اعمعتؿدة ذم مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى ومفل: 1981كدوة اًمرسموط قموم 

ضورة وضمقد مـوؾمٌي أو مشوريمي أو مشواهي سملم مدًمقل اعمصطؾح اًمؾغقي  -1

 ومدًمقًمف آصطالطمل، وٓ يشؽمط ذم اعمصطؾح أن يًتققمى يمؾ معـوه اًمعؾؿل.

ذي اعمضؿقن اًمقاطمد ذم  ووع مصطؾح واطمد ًمؾؿػفقم اًمعؾؿل اًمقاطمد -2

 احلؼؾ اًمقاطمد.

دمـى شمعدد اًمدٓٓت ًمؾؿصطؾح اًمقاطمد ذم احلؼؾ اًمقاطمد، وشمػضقؾ اًمؾػظ  -3

 اعمختص قمغم اًمؾػظ اعمشؽمك.

ـ  -4 اؾمتؼراء وإطمقوء اًمؽماث اًمعريب وظموصي مو اؾمتعؿؾ مـف، أو مو اؾمتؼر مـف م

سمي.مصطؾحوت قمؾؿقي قمرسمقي، صوحلي ًمالؾمتعامل احلديٌ، ومو ورد ومقف مـ أ  ًمػوظ معرَّ

 مًويرة اعمـفٍ اًمدوزم ذم اظمتقور اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي، وهذا يؼتيض: -5

مراقموة اًمتؼريى سملم اعمصطؾحوت اًمعرسمقي واًمعوعمقي ًمتًفقؾ اعمؼوسمؾي سمقـفام  -أ

 ًمؾؿشتغؾلم سموًمعؾؿ واًمدارؾملم.

 اقمتامد اًمتصـقػ اًمعنمي اًمدوزم ًمتصـقػ اعمصطؾحوت طمًى طمؼقهلو وومروقمفو. -ب

 ؿ واؾمتؽامهلو ودمديدهو وشمعريػفو وشمرشمقٌفو طمًى يمؾ طمؼؾ.شمؼًقؿ اعمػوهق -ج

 اؿمؽماك اعمتخصصلم واعمًتفؾؽلم ذم ووع اعمصطؾحوت. -د

مقاصؾي اًمٌحقث واًمدراؾموت ًمتقًػم آشمصول اًمدائؿ سملم واوعل اعمصطؾحوت  -ه

 ومًتعؿؾقفو.

اؾمتخدام اًمقؾموئؾ اًمؾغقيي ذم شمقًمقد اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي اجلديدة سموٕومضؾقي،  -6

 ًو ًمؾؽمشمقى اًمتوزم: اًمؽماث وموًمتقًمقد )عمو ومقف مـ جموز واؿمتؼوق وشمعريى وكحً(.ـمٌؼ

 شمػضقؾ اًمؽؾامت اًمعرسمقي اًمػصقحي اعممصمؾي قمغم اًمؽؾامت اعمعرسمي. -7
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دمـى اًمؽؾامت اًمعومقي إٓ قمـد آىمتضوء سمنمط أن شمؽقن مشؽميمي سملم  -8

 ثاًل.هلجوت قمرسمقي قمديدة، وأن يشور إمم قمومقتفو، سملن شمقوع سملم ىمقؾملم م

 شمػضقؾ اًمصقغي اجلزًمي اًمقاوحي، ودمـى اًمـوومر واعمحظقر مـ إًمػوظ. -9

 شمػضقؾ اًمؽؾؿي اًمتل شمًؿح سموٓؿمتؼوق قمغم اًمؽؾؿي اًمتل ٓ شمًؿح سمف. -10

شمػضقؾ اًمؽؾؿي اعمػردة ٕهنو شمًوقمد قمغم شمًفقؾ آؿمتؼوق واًمـًٌي واإلووومي  -11

 واًمتثـقي واجلؿع.

و اعمٌفؿي، ومراقموة اشمػوق اعمصطؾح شمػضقؾ اًمؽؾؿي اًمدىمقؼي قمغم اًمؽؾؿي اًمعومي أ -12

اًمعريب مع اعمدًمقل اًمعؾؿل ًمؾؿصطؾح إضمـٌل دون اًمتؼقد سموًمدًٓمي اًمؾػظقي 

 ًمؾؿصطؾح إضمـٌل.

ذم طموًمي اعمؽمادوموت أو اًمؼريٌي مـ اًمؽمادف، شمػضؾ اًمؾػظي اًمتل يقطمل  -13

 ضمذرهو سموعمػفقم إصكم سمصػي أووح.

أو اًمغريٌي إٓ إذا اًمتٌس معـك شمػّضؾ اًمؽؾؿي اًمشوئعي قمغم اًمؽؾؿي اًمـودرة  -14

 اعمصطؾح اًمعؾؿل سموعمعـك اًمشوئع اعمتداول ًمتؾؽ اًمؽؾؿي.

قمـد وضمقد أًمػوظ مؽمادومي أو متؼورسمي ذم مدًمقهلو يـٌغل حتديد اًمدًٓمي اًمعؾؿقي  -15

اًمدىمقؼي ًمؽؾ واطمد مـفو واكتؼوء اًمؾػظ اًمعؾؿل اًمذي يؼوسمؾفو. وحيًـ قمـد اكتؼوء 

ع يمؾ إًمػوظ ذات اعمعوين اًمؼريٌي أو اعمتشواهي، مصطؾحوت مـ هذا اًمـقع أن دمؿ

 وشمعوًمٍ يمؾفو جمؿققمي واطمدة.

مراقموة مو اشمػؼ اعمختصقن قمغم اؾمتعامًمف مـ مصطؾحوت ودٓٓت قمؾؿقي  -16

 ظموصي اهؿ معّرسمي يموكً أو مؽممجي.

صؾ  -17 ًمػوظ ذات ٕا اًمتعريى قمـد احلوضمي وظموصي اعمصطؾحوت ذات اًمصقغي اًمعوعمقي يمو

ٌوت اًمؽقؿقوئقياًمققكوين أو اًمال ـوس واعمريم ًتعؿؾي مصطؾحوت أو اًمع ل، أو أؾمامء اًمعؾامء اعم  .شمـق
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 قمـد شمعريى إًمػوظ إضمـٌقي، يراقمك مو يليت: -18

شمرضمقح مو ؾمفؾ كطؼف ذم رؾمؿ إًمػوظ اعمعرسمي قمـد اظمتالف كطؼفو ذم اًمؾغوت  -أ

 إضمـٌقي.

 اًمتغقػم ذم ؿمؽؾف طمتك يصٌح مقاومؼًو ًمؾصقغي اًمعرسمقي ومًتًوهمًو. -ب

اقمتٌور اعمصطؾح اعمعرب قمرسمقًو خيضع ًمؼقاقمد اًمؾغي، وجيقز ومقف آؿمتؼوق  -ج

 واًمـحً، وشمًتخدم ومقف أدوات اًمٌدء واإلحلوق، مع مقاومؼتف ًمؾصقغي اًمعرسمقي.

ومتفو اًمؾغوت إضمـٌقي واؾمتعامهلو سموقمتامد  -د شمصقيى اًمؽؾامت اًمعرسمقي اًمتل طمرَّ

 أصؾفو اًمػصقح.

مـفو ظموصي، سموًمشؽؾ، طمرصًو قمغم صحي  وٌط اعمصطؾحوت قمومي، واعمعرب -ه

 كطؼف، ودىمي أدائف.

وًمؼد اقمتؿدت كدوة إىمرار مـفجقي مقطمدة ًمقوع اعمصطؾح اًمعؾؿل اًمعريب 

وؾمٌؾ شمقطمقده وإؿموقمتف شمؾؽ اعمٌودئ سمعد مـوىمشتفو، ويموكً هذه اًمـدوة ىمد قمؼدهو 

ذم دمشؼ ظمالل احتود اعمجومع اًمؾغقيي اًمعؾؿقي اًمعرسمقي سموًمتعوون مع جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي 

ذم رطموب جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ش أيمتقسمر»شمنميـ إول  28و 25اًمػؽمة اعمؿتدة سملم 

 .1999سمدمشؼ قموم 

وٓ يؼتٍم إمر قمغم اقمتامد مـفجقي مقطمدة ذم ووع اعمصطؾحوت، وإكام يمون ٓ 

سمد مـ آًمتزام سموعمصطؾحوت اعمقطمدة اًمتل شمعورف قمؾقفو اعمتخصصقن واًمؾغقيقن ذم 

اًمؾغقيي وذم مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى، ذًمؽ ٕن قمدم آًمتزام سمتؾؽ اعمصطؾحوت اعمجومع 

 اعمقطمدة يمدي إمم آوطراب ذم يمثػم مـ اًمؽممجوت، ومـ صمؿَّ إمم ؾمقء اًمػفؿ مـ اعمؼصقد.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن ووع اعمصطؾحوت ذم سمـقك يًفؿ أيام إؾمفوم ذم شمقًػم 

 ذم اظمتصور يمثػم مـ اجلفقد. قمؿؾقي شمٌودل اخلؼمات، ويعد مرطمؾي أؾموؾمقي
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 التـسقق بني بـوك ادصطؾحات -5

يعد اًمتـًقؼ سملم سمـقك اعمصطؾحوت أمرًا ذم همويي إمهقي، ذًمؽ ٕن سمـقك 

اعمصطؾحوت هل وؾمقؾي ومعوًمي خلزن اعمصطؾحوت مصحقسمي سموعمعؾقموت إؾموؾمقي قمـد 

ًمؾؼمكومٍ  يمؾ مصطؾح مػرد. ويؿؽـ اؾمؽمضموع هذا اعمصطؾح وطمده أو مع همػمه وومؼوً 

اعمتٌع ذم يمؾ سمـؽ مـ سمـقك اعمصطؾحوت. وشممدي سمـقك اعمصطؾحوت دورًا مفاًم ذم 

 اًمؽممجي اًمتخصصقي، إذ إهنو شمؼدم ًمؾؿؽمضمؿ اعمصطؾحوت اعمؼــي اًمتل يـنمهو.

وؾمقاء أيمون سمـؽ اعمصطؾحوت هودومًو ذم اعمؼوم إول إمم اًمؽممجي أم إمم اًمٌحٌ 

صمقق اهو وشمًجقؾفو يعد مرطمؾي أؾموؾمقي. وإذا يمون اًمعؾؿل ومنن إقمداد اعمعطقوت اعمق

اًمعؿؾ إؾمود ذم حتديد اعمػوهقؿ وقمالىموهتو وشمعريػفو ىمد شمؿ ذم سمـؽ اعمصطؾحوت ذم 

دوًمي مو، ومؾقس صمؿي مؼمر ًمؾؼقوم سموًمعؿؾ كػًف ذم مقىمع آظمر، إذ يؿؽـ أن يٌـك قمغم 

أظمرى دون أن اًمعؿؾ إؾمود اًمقاطمد ؾمؾًؾي مـ إقمامل إلجيود اعمؼوسمؾ ذم ًمغي 

 يؽٌد يمؾ سمـؽ مصطؾحوت كػًف مراطمؾ اًمعؿؾ يمؾفو.

ويؿؽـ أن يؽقن اًمتعوون اًمدوزم ذم سمـقك اعمصطؾحوت ومعوًٓ ذم جمول شمٌودل 

اعمعطقوت وشمٌودل اخلؼمة. ويتطؾى شمٌودل اعمعطقوت شمقطمقد كظوم اعمؽقكوت. وهلذا يؼقم 

ت قمغم مًتقى اخلؼماء مريمز اعمعؾقموت اًمدوزم ًمؾؿصطؾحوت ذم ومققـو سمتـظقؿ اضمتامقمو

 ًمقوع أؾمس شمدويـ اعمعطقوت اعمصطؾحقي وسمحثفو واؾمؽمضموقمفو.

وشمٌودل اخلؼمة يتضؿـ شمـظقؿ اضمتامقموت عمديري سمـقك اعمصطؾحوت شمعؼد دورّيًو، 

وشمـوىمش ومقفو سمرامٍ اًمعؿؾ، وشمعزز ـمرق اًمتعوون. وذم واىمعـو اًمعريب ذم هذا اعمجول يـٌغل 

عوعمقي، إذ ًمقس صمؿي ضمدوى مـ شمؽرار أقمامل أؾموؾمقي أن يؽقن اًمعؿؾ ذم وقء اخلؼمة اًم

 مـجزة ذم سمـقك اعمصطؾحوت إظمرى.

وصمؿي ظمطر ذم شمعدد اًمؾغوت اًمعؾؿقي اًمعرسمقي قمـةدمو ٓ يعةؼم قمةـ اعمػفةقم اًمعؾؿةل 

اًمقاطمد سمؿصطؾح واطمد. وإذا يمةون مؽتةى شمـًةقؼ اًمتعريةى ىمةد ىمةوم مةـ أضمةؾ شمقطمقةد 
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اعمصةةطؾح اًمقاطمةةد ىمٌةةؾ أن يصةةٌح مشةةؽؾي اعمصةةطؾحوت اعمتعةةددة اًمؼوئؿةةي ومةةنن معوجلةةي 

مقوةةةقع ضمةةةدير سمةةةلن يؽةةةقن مقوةةةع آهةةةتامم، وذًمةةةؽ قمةةةـ ـمريةةةؼ سمـةةةؽ مريمةةةزي 

ًمؾؿصطؾحوت اًمعرسمقي، شمؾتؼل ومقف وشمـفةؾ مـةف يمةؾ اجلومعةوت واًمةقزارات واعممؾمًةوت 

اًمعومي ووؾمةوئؾ آشمصةول اجلامهةػمي، ويعتؿةد قمؾقةف اعمؽممجةقن واًمٌةوطمثقن واعممًمػةقن 

 وهمػمهؿ.

ش اإلكؽمكً»قون أن زيودة كًٌي اعمحتقى اًمرىمؿل سموًمعرسمقي قمغم اًمشوسمؽي وهمـل قمـ اًمٌ

سموت ضورة موؾمي ذم طمقوشمـو اعمعوسة، ويتطؾى ضمفقدًا يمٌػمة قمغم اعمًتقى اًمؾغقي 

وقمغم مًتقى شمؼـقوت اعمعؾقموت، وقمغم مًتقى دراؾموت اعمًتػقديـ، طمتك كجد 

ؾ سموًمؾغي اًمعرسمقي، وشمتؽومؾ اجلومعوت واًمقزارات واعمجومع ذم اًمدول اًمعرسمقي شمتعوم

اعمعؾقموت اعمتوطمي ذم يمؾ اعمقاىمع، ًمتؽقن أموم اًمٌوطمٌ اًمعريب سموًمؾغي اًمعرسمقي، وًمتتخذ 

قمؼم احلدود، وهذا أطمد حتديوت اعمًتؼٌؾ ش اإلكؽمكً»اًمعرسمقي مؽوكتفو قمغم اًمشوسمؽي 

ي ًمتؽقن اًمعرسمقي مع اًمؾغوت اًمعوعمقي اًمؽؼمى سمقصػفو وؾمقؾي ًمـؼؾ اعمعؾقموت سمقاؾمط

 اًمتؼـقوت اعمتؼدمي.

وًمؼد شمريمز اهتامم اًمٌوطمثلم ذم جمول اًمٌحٌ اعمصطؾحل اًمعؾؿل اًمعريب ذم 

اًمعؼقد إظمػمة قمغم شمؽققػ سمـقك اعمصطؾحوت مع شمؼـقي آشمصوٓت احلديثي طمقٌ 

شمٌدو احلوضمي موؾمي إمم اؾمتخدام اعمصطؾح اًمعؾؿل سمصقرة مضٌقـمي، وهذا مو دومع 

مم آؿمتغول سموعمصطؾح مـ اًمـوطمقي اهلـدؾمقي، ومقفمػقا اخلؼماء ذم هـدؾمي آشمصوٓت إ

ًمف شمؼـقوت متطقرة جيلء ذم مؼدمتفو شمقفمقػ حمريموت اًمٌحٌ ذم اًمشوسمؽي، وشمؼـقوت 

اًمذيموء آصطـوقمل، واًمقاىمع آومؽمايض، واعمحتقى اًمرىمؿل، ومو يؾحؼ سمذًمؽ يمؾف 

ـ أضمؾ شمٌودل مـ قمتود إًمؽؽموين يقن آؾمتػودة مـ اعمصطؾح اًمعؾؿل سمؾغي اًمضود، م

 اعمعؾقموت وكنمهو قمغم أيمثر مـ صعقد.
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ومـ اعمالطمظوت اًمتل شمقضمف إمم سمـقك اعمصطؾحوت اًمعرسمقي أهنو شمٌؼك أىمرب إمم 

اعمحؾقي مـفو إمم اًمعوعمقي، وىمد يرضمع اًمًٌى إمم قمدم اًمتعومؾ مع اًمتؼوكوت احلديثي ذم كنم 

قاطمد سمؿؼوسمالت خمتؾػي، اعمصطؾح اًمعؾؿل، وصمؿي اظمتالف يمٌػم ذم اؾمتخدام اعمصطؾح اًم

إذ إن سمعضفؿ يؽمضمؿ اعمصطؾح إضمـٌل، وصمؿي مـ يؾجل إمم اًمتعريى، ومقـشل اًمطػؾ 

 (1)اًمعريب ويملكف يعقش ذم قمقامل قمرسمقي وًمقس ذم قمومل قمريب واطمد.

 التـسقق ادعقاري الؾغوي -6

ٓ يؼتٍم اًمتقطمقد اعمعقوري اًمؾغقي قمغم اعمصطؾحوت، وًمؽـف يتـوول يمؾ 

اًمتقطمقد اعمعقوري اًمؾغقي سملكف قمؿؾقي ضمعؾ ش ومػمضمًقن»غي، وًمؼد قمّرف ىمطوقموت اًمؾ

كققمقي معقـي مـ اًمؾغي شمصٌح مؼٌقًمي إمم طمد سمعقد ذم داظمؾ اجلامقمي اًمؾغقيي قمغم أهنو 

 (2)معقور ومقق اًمؾفجوت، وأهنو اًمشؽؾ إؾمؿك مـ اًمؾغي.

ختؾػي ويتضؿـ مػفقم اًمتقطمقد اًمؾغقي اعمعقوري أيضًو أن إؿمؽول اًمؾغقيي اعم

ًمؾتقطمقد اعمعقوري شمتحرك كحق طموًمي مثغم يؽقن ومقفو اعمعقور اًمقاطمد مؼٌقًٓ قمغم 

مًتقى قمريض مع ؿمعقر سملكف مع شمعديالت ـمػقػي يـوؾمى يمؾ إهمراض اًمتل يعؼم 

 قمـفو سموًمؾغي.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اًمدول اًمقـمـقي إورسمقي طمؼؼً درضمي قموًمقي مـ اًمتقطمقد 

اعمـطؼي اًمؾغقيي اًمقاطمدة، وذًمؽ قمـدمو أصٌح اعمعقور اًمؾغقي  اًمؾغقي اعمعقوري ذم داظمؾ

                                                                 

 -اًمؾغي اًمعرسمقي واًمتعؾقؿ -اًمتعريى واًمؽممجي كحق رىمؿـي اًمؾغي اًمعرسمقي -اًمديمتقر حمؿد احلـوش 1))

أسمق فمٌل  -مريمز اإلمورات ًمؾدراؾموت واًمٌحقث آؾمؽماشمقجقي -ي مًتؼٌؾقي ًمؾتطقيررؤي

 .481ص 2008

كدوة اًمؾغي  -اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمؼرن احلودي واًمعنميـ -اًمديمتقر حمؿقد ومفؿل طمجوزي 2))

 .3ص 1998اًمعرسمقي واإلقمالم ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ قموم 
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معتؿدًا قمغم ًمغي اًمطٌؼي اعمثؼػي وقمغم اؾمتخدام اًمؽتوب واعممًمػلم وملصٌح كؿقذضمًو 

 حيتذى، وأصٌحً اًمؾغي اعمعقوريي اعمقطمدة رمز آكتامء اًمقـمـل أو اًمذاشمقي اًمقـمـقي.

ومنن اًمتخطقط اًمؾغقي ٓ  وإذا يمـو أذكو إمم ضورة اًمتخطقط اًمؾغقي مـ ىمٌُؾ 

يؼؾ أمهقي قمـ اًمتقطمقد اًمؾغقي اعمعقوري، ويرشمٌط شمطٌقؼ اًمتقطمقد اًمؾغقي اعمعقوري 

واًمتحديٌ سمؼضقي اًمتخطقط اًمؾغقي، وٓ يؼتٍم إمر قمغم شمقطمقد اعمصطؾحوت 

احلديثي وصـع اعمعجامت اًمعومي واعمتخصصي، وًمؽـ اًمؼضقي إؾموؾمقي سمعد ذًمؽ هل 

ذه اعمصطؾحوت ًمدى اًمؼطوقموت اعمعـقي ذم اعمجتؿع. واًمؼقؿي آؾمتخدام اعمطرد هل

آضمتامقمقي هلذه اعمصطؾحوت شمؽقن قمـد اؾمتخدامفو ذم اًمؽتى اعمدرؾمقي اجلومعقي وذم 

 اًمدوريوت اعمتخصصي وذم احلقار سملم اعمتخصصلم.

ومـ اعمعويػم اعمعتؿدة ذم اظمتقور اًمؾغي اعمثغم ذم واىمعـو اًمؾغقي مو ورد مـفو ذم 

آن اًمؽريؿ واحلديٌ اًمـٌقي اًمنميػ واًمشعر اًمؽماصمل اًمؼديؿ، وهق مو أصمٌتتف اًمؼر

اعمعوضمؿ اًمؽماصمقي. ومـ هذه اعمعويػم اًمؼقوس قمغم يمؾامت مًؿققمي ذم قمٍم آطمتجوج 

واًمؼقوس قمغم إسمـقي، وٓؾمقام ذم مزيدات اًمػعؾ اًمثالصمل وًمق مل شمذيمره اعمعوضمؿ، 

ي مل يرد ذم اعمعوضمؿ اهذا اًمٌـوء، وىمقس قمغم ومؼقس قمغم سمـوء )أومعؾ( اًمػعؾ )أرومؼ( اًمذ

سمـوء )اكػعؾ( اًمػعؾ )اكعدم( اًمذي مل شمذيمره اعمعوضمؿ أيضًو. وهـوك اًمؼقوس قمغم 

 اًمؽمايمقى ذم دمقيز شمعديي سمعض إومعول سمحرف ضمر همػم مو ورد سمف اًمًامع.

شمؾؽ هل اعمعويػم اعمعتؿدة ذم اصطػوء اًمؾغي اعمثغم، وإن يمون صمؿي مـ يرى ضمقاز 

ؾمتئـوس سمؾغي مو سمعد قمٍم آطمتجوج قمـد اًمؽتوب وإدسموء اعمشفقريـ مـ أمثول آ

اًمتقطمقدي واجلوطمظ واعمتـٌل وأيب اًمعالء اعمعري واسمـ قمًويمر واسمـ طمجر اًمعًؼالين 

واًمًققـمل...اًمخ. ودمدر اإلؿمورة إمم أن اعمثول اًمؾغقي اًمػصقح اعمـشقد يـٌغل أن 

 ًمقوقح واًمدىمي.شمتقومر ومقف ذوط اًمًالمي واًمًفقًمي وا
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يًفؿ اًمتـًقؼ ذم جمول اًمصـوقمي اعمعجؿقي ذم إقموكي أسمـوء إمي قمغم اًمرضمقع إمم 

اعمعوضمؿ وومؼ مـفجقي واوحي، وشمًوقمدهؿ قمغم اًمقصقل إمم اعمٌتغك سمؽؾ ؾمفقًمي 

د طمددت وين. ومـ اعمالطمظ أن صمؿي اظمتالومًو ذم مـفجقي ووع هذه اعمعوضمؿ. وًمؼ

سمعض  2001اًمتل قمؼدت ذم جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ قموم  (1)شكدوة اعمعجؿ اًمعريب»

اًمتقضمفوت ذم جمول ووع اعمعجؿ اًمعريب اًمعوم ذم اًمعٍم احلديٌ. ومـ هذه اًمتقضمفوت 

أٓ يقرد ذم هذا اعمعجؿ احلديٌ اًمشومؾ مـ اعمعوضمؿ اًمؼديؿي مو يؽقن خموًمػًو ًمؾؿػفقم 

ًمقومًو، وأن شمًتٌعد اًمتعوريػ همػم اًمصحقحي وهمػم اًمقاومقي، وأن يؽقن اًمعؾؿل أو مل يعد مل

صمؿي دىمي ذم اًمتعريػ وؿمؿقًمف يمؾ مو يتصؾ سموًمؾػظ، وأن يقوع اعمؼوسمؾ اًمصحقح ًمؾػظ 

إضمـٌل مع إصمٌوت اًمؾػظ إضمـٌل، واًمتزام وٌط واطمد ًمؾػظ اًمذي يرد ذم اعمعجؿ، 

اًمؽؾامت سمعد دمريدهو مـ اًمزوائد، وأن واًمتزام اًمؽمشمقى إًمػٌوئل ًمؾؿداظمؾ شمٌعًو جلذور 

شمؾتزم ـمريؼي واطمدة ذم إيراد مودة اًمؾػظ يملن يٌدأ سمذيمر اًمػعؾ وموعمصدر وموعمشتؼوت صمؿ 

آؾمؿ ومو يتصؾ سمف، وأن يًتعون ذم اعمعجؿ سمؤيوت اًمؼرآكقي وإؿمعور اًمتل يًتشفد اهو 

صوًمي اعمعجامت قمغم معوين إًمػوظ، وأن حيتقي اعمعجؿ ذم مقاده إؾموؾمقي قمغم أ

اًمؼديؿي، وأن يتالرم مو ومقفو مـ قمققب ذم سمقون معوين إًمػوظ، وأن يشتؿؾ قمغم مو 

اؾمتحدصمتف جمومع اًمؾغي اًمعرسمقي واعممؾمًوت اعمعـقي سموًمؾغي اًمعرسمقي مـ مػردات 

ومصطؾحوت، ومو ضمرى قمغم أىمالم يمٌور اًمؽتوب واعممًمػلم مـ مصطؾحوت مًتحدصمي 

احلضوريي اًمقاؾمعي آكتشور، قمغم أن يؿقز ًمدى سمقون معوين  واؾمتقعوب مو ضمد مـ إًمػوظ

اًمؾػظ سملم اعمعوين احلؼقؼقي واعمجوزيي، وأن يشور ذم طموًمي اًمػعؾ إمم ًمزومف أو شمعديف وإمم 

                                                                 

 .2001ش أيمتقسمر»شمنميـ إول  -ة اعمعجؿ اًمعريبكدو -جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ 1))
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طمروف اجلر اًمتل شمؾحؼ سمف وإمم معوكقف اعمختؾػي، ويزود اعمعجؿ سموًمرؾمقم واًمصقر 

 اًميوريي اعمعؼمة قمـ مًؿقوهتو.

اعمتخصصي ومؾؼد أوصً اًمـدوة سمتلًمقػ معجؿ ؿمومؾ ًمؾؿعوين أمو اعمعجامت 

مٌقب وومؼ ظمطي واوحي قمغم همرار اعمخصص ٓسمـ ؾمقدة وومؼف اًمؾغي ًمؾثعوًمٌل، وسمتلًمقػ 

معجؿ أًمػوظ احلضورة واحلقوة اًمعومي، وسمتلًمقػ اعمعجؿ اًمتورخيل ًمؾغي اًمعرسمقي، ومعجؿ 

 مدرد وآظمر ًمألـمػول..اًمخ.

إمم اًمعـويي سموؾمتؽامل ووع اعمصطؾحوت ويموكً صمؿي شمقصقوت قمومي شمدقمق 

اًمعؾؿقي وشمقطمقدهو وإؿموقمتفو ذم خمتؾػ أرضموء اًمقـمـ اًمعريب قمغم أن يقوع شمعريػ 

مقضمز ًمؽؾ مصطؾح قمؾؿل يقوح مػفقمف شمقوقحًو دىمقؼًو، قمغم أن شمقفمػ اًمتؼوكي 

يموحلوؾمقب واًمشوسمؽي ذم اًمصـوقمي اعمعجؿقي، ودقمً اًمـدوة إمم اًمعقدة إمم يمتى 

خراج مو هق ىموسمؾ ًمالصطالح مـ اًمؽالم وووعف سملم أيدي اعمؽممجلم اًمؽماث واؾمت

 واعمعرسملم.

ومو شمزال اًمتقضمفوت اًمتل شمؿ آشمػوق قمؾقفو ذم صـوقمي اعمعوضمؿ اًمعؾؿقي  

اعمتخصصي ذم مطؾع اًمعؼد اعمويض مـ هذه إًمػقي هل اعمتػؼ قمؾقفو ذم هذا اعمقدان، 

 (1)وهذه اًمتقضمفوت هل:

ٕضمـٌقي سموًمؾغي اًمعرسمقي، وإووومي شمعريػ عمعـك اًمؽؾؿي ذيمر مو يؼوسمؾ اًمؽؾؿي ا -1

 اًمعؾؿل سمدىمي ذم اًمؾغي اعمـؼقل إًمقفو أي اًمعرسمقي.

 كنم اعمعجؿ اًمعؾؿل اًمتخصيص إًمؽؽموكقًو. -2

                                                                 

 -صـوقمي اعمعجؿ اًمعؾؿل اعمتخصص مـ مـظقر اًمؾًوكقوت احلديثي -اًمديمتقر ضمقرج مٍمي 1))

 .79ص 2000ش ديًؿؼم»يموكقن إول  -اًمعدد اخلؿًقن -جمؾي اًمؾًون اًمعريب
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آًمتزام سمؿٌدأ اقمتامد يمؾؿي واطمدة مؼوسمؾ يمؾ مصطؾح أضمـٌل أو اقمتامد يمؾؿي  -3

تامد خيتؾػ ذم اًمغوًمى واطمدة ًمؽؾ مػفقم مـ مػوهقؿ اًمؽؾؿي إضمـٌقي، وهذا آقم

ذم اًمػركًقي هل ًمػظي متعددة اعمعوين ذم  Classeسموظمتالف اًمتخصصوت، ومؽؾؿي 

ذم قمؾؿ ش ـمٌؼي»ذم اًمريووقوت، وش صػ»اًمػركًقي، ويؼوسمؾفو ذم اًمعرسمقي يمؾؿي 

ذم قمؾؿ اًمـٌوت ذم وقء مو يؼؽمطمف مصطػك اًمشفويب ش ـموئػي»آضمتامع، ويمؾؿي 

اًمتل شمرادف اًمؽؾؿي اًمػركًقي ذم ش ـمٌؼي»ؾؿي وؿـ مػردات شمصـقػ إطمقوء. ويم

أطمد معوكقفو شمعد هل إظمرى ًمػظي متعددة اعمعوين ذم اًمؾغي اًمعرسمقي، ومفل ىمد 

 ذم جمول قمؾؿ إرض. Strateأو يمؾؿي  Couchéشمؽمضمؿ سمؽؾؿي 

 ومـ آؾمتحوًمي اقمتامد شمرمجي واطمدة ًمؽؾ يمؾؿي أضمـٌقي ذم مجقع آظمتصوصوت

 اًمعؾؿقي.

 ًمتل يظفر ومقفو اعمصطؾح إزاًمي ًمؾٌس.ذيمر اًمًقوىموت ا -4

اًمتعريى اًمؾػظل سمنؾمٌوغ »ـمرائؼ كؼؾ اعمصطؾحوت سملطمد أؾموًمقى اًمـؼؾ  -5

احلروف اًمعرسمقي وإصقات اًمعرسمقي قمغم اًمؽؾؿي إضمـٌقي، أو اًمؽممجي إمم اًمعرسمقي 

ًمؾؿعوين اًمتل حتؿؾفو إضمـٌقي مع مراقموة كحق اًمؾغي اعمـؼقل إًمقفو، أو شمقًمقد 

ـ أسمـقي أو أوزان هلو دٓٓهتو اًمثوسمتي كًٌقًو يمصقغي )وُمعول( ًمٌعض اعمصطؾحوت وؿ

إمراض و)ومّعول( عمـ يؿتفـ اًمٌمء، و)ِمػعؾ( ًممًمي، و)َمْػعؾي( ًمؾؿؽون، 

 و)اكػعول( ًمؾدًٓمي قمغم طموًمي أو ومعؾ حيدث مـ شمؾؼوء ذاشمف أو سمطريؼ اًمـحً.

 إووومي قمـوس شمقوقحقي سموًمصقر واًمرؾمقم واجلداول...اًمخ. -6

عديؾ اعمًتؿر ًمؾؿعجؿ سمعد إصداره، واقمتامد أؾمؾقب اًمتغذيي اًمراضمعي ذم اًمت -7

 اًمتعديؾ.
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إن اًمتـًقؼ سملم اًمـظوم اًمؽمسمقي واًمـظوم آىمتصودي وآضمتامقمل واًمثؼوذم 

واًمًقود اًمشومؾ، واًمرسمط سملم ظمطي اًمؽمسمقي وظمطي اًمؼقى اًمعومؾي ذم إـمور ظمطي 

ي اًمشومؾي يًتؾزم أن يقومر اًمـظوم اًمؽمسمقي اعمروكي اًمالزمي ذم سمـوء مـوهجف اًمتـؿق

ومراطمؾف واظمتصوصوشمف، واًمرسمط سملم ممؾمًوت اًمتعؾقؿ وؾموئر اعممؾمًوت إظمرى، 

 ويشؿؾ ذًمؽ اعمـوهٍ وظمطي اًمدراؾمي.

وهتدف قمـويي اًمـظوم اًمؽمسمقي سموًمثؼوومي اًمعرسمقي إمم هدوملم متؽومؾلم سمٌ اًمثؼوومي 

جيوسمقي  قمـ ـمريؼ اًمؽمسمقي مـ ضمفي، وشمقًػم قمؿؾ اًمؽمسمقي مـ ضمفي أظمرى، قمـ وىمقؿفو اإل

ـمريؼ شمقًمقد صمؼوومي قمرسمقي طمديثي شمـػل قمـ اًمثؼوومي اًمًوئدة سمعض مو حلؼ اهو مـ إرث 

ؾمؾٌل، وشمرسمط سملم اجلقاكى اإلجيوسمقي ذم اًمثؼوومي اًمعرسمقي واجلقاكى اإلجيوسمقي ذم اًمثؼوومي 

سموًمثؼوومي اًمعؾؿقي اًمتؼوكقي، وقمغم رأس هذه اًمؼقؿ اإلجيوسمقي اًمعوعمقي، وٓؾمقام مو اشمصؾ مـفو 

روح اخلؾؼ واإلسمداع، واًمؼدرة قمغم اًمتغقػم، واًمًقطرة قمغم اعمًتؼٌؾ، واًمتعوون، واًمعؿؾ 

اجلامقمل، واًمروح اًمعؾؿقي، واًمعـويي سمذوي اعمقاهى، وشمعفد اًمديؿؼراـمقي أؾمؾقسمًو 

 (1)وممورؾمي.

قير أؾموًمقى شمدريًفو ذم مؼدمي إوًمقيوت وجيلء آهتامم سموًمؾغي اًمعرسمقي وشمط

ذم شمعزيز اًمثؼوومي اًمؼقمقي وذًمؽ سمـنم اًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي ودمديدهو سمحقٌ شمؽقن 

ًمغي قمؾؿ وشمؼوكي، وؾمػمورة اًمتعريى واًمعـويي سموًمؽممجي وشمقًمقد اعمصطؾحوت، واًمعـويي 

طمدهتو، اهذا اجلوكى مطؾى ىمقمل طمضوري سمف حتوومظ إمي قمغم هقيتفو ومتوؾمؽفو وو

 وحتقل دون اؾمتالب صمؼوومتفو.

                                                                 

 -مطٌعي اًمعجؾقين -سمقيأوموق اعمًتؼٌؾقي ًمتطقير اًمؽمسمقي اًمعر -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد 1))
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وشمعد اًمؾغي اًمعرسمقي مـ اًمعـوس إؾموؾمقي ذم اؾمتؿراريي اًمثؼوومي اًمعرسمقي ٕهنو 

ت  مًتقدع شمراث أمتـو اًمعرسمقي سمام حتؿؾف ذم ـمقوهتو مـ ظمؼمات وومؽر ومضوملم، قمؼمَّ

دت قمـ اًمعرب كزوقمًو وومؽرًا وشمقضمفًو وشمورخيًو وىمقاًم وقمودات وشمؼوًمقد وأقمراومًو، و وطمَّ

سمقـفؿ ذم مقايض احلؼى، ويموكً أمقـي قمغم طمػظ اًمؽماث، وهل اًمطوسمع اعمؿقز هلقيي 

أسمـوء إمي، وضمومعي طمؽؿتفؿ، وًمغي ىمرآهنؿ اًمؽريؿ. وؾمػمورهتو ذم مجقع مـوطمل 

احلقوة واضمى ىمقمل، واحلمول دون اؾمتخدام اًمعومقوت ذم اًمؼمامٍ اًمثؼوومقي يموومي 

قي اًمػصقحي ذم قمؿؾقي اًمتقاصؾ اًمؾغقي أمر قمغم مطؾى ىمقمل، وشمقًػم اؾمتخدام اًمعرسم

همويي يمٌػمة مـ إمهقي، وهمرس آقمتزاز سموًمؾغي اًمعرسمقي ذم كػقس اجلقؾ ووضمداكف 

ضورة مؾحي، وقمغم إمي اًمعرسمقي ذم كظومفو اًمؽمسمقي واضمى ىمقمل ذم احلػوظ قمغم 

يًٌو إذا مل يؼرأ آكتامء اًمؼقمل ٕسمـوء إمي، ويٌؼك اًمػؽر اًمعريب اعمقطمد كوىمصًو وهمر

 ويؽتى ويػؽر ومقف سموًمؾغي اًمعرسمقي.

إن وموقمؾقي اًمؾغي اًمعرسمقي وطمدويًو شمتقىمػ قمغم حتؼقؼ ذـملم أوهلام قمٍمكي اًمؾغي 

اًمعرسمقي، وضمعؾفو شمـطؼ ًمغي احلوض سمؿػوهقؿف ومٌودئف ومـوهجف اًمعؾؿقي واًمعؼؾقي، 

ل، أي ضمعؾ اًمؾغي وشمعؼم قمـفو سمام يضؿـ دىمي اًمتعريػ وسمقون اعمضؿقن، وطمدود اعمدًمق

أداة شمشؽؾ اًمققمل اًمعريب اًمقطمدوي اًمتحرري واًمتؼدمل، وصموكقفام شمعريى اًمتعؾقؿ 

سموًمؾغي اًمػصقحي وشمعؿقؿف ًمتصٌح ًمغي اخلطوب اجلامهػمي ذم يمؾ ؿممون احلقوة وذم 

يمؾ اعمًتقيوت آضمتامقمقي واًمثؼوومقي، أي ختؾقص اًمعرسمقي مـ آزدواضمقي مو سملم 

خٌي اعمثؼػي واًمعومقي اعمتعددة اًمؾفجوت قمغم أهنو ًمغي اجلامهػم اًمػصحك قمغم أهنو ًمغي اًمـ

اًمعرسمقي إمقي، واعمثؼؾي سمؽؾ اًمؽماث اًمشػقي اًمالقمؾؿل واخلراذم، واًمتل شمتخذ طمجي 

  (1)ًمدى اًمدوائر آكػصوًمقي ًمتؼمير اًمتنمذم اًمؼطري قمغم أؾموس متويزات حمؾقي.

                                                                 

 .15ص 1987ًمعوم  34-33اًمعدد اعمزدوج  -جمؾي اًمقطمدة -اًمؾغي اًمعرسمقي أداة شمقطمقد -ىموؾمؿ اًمعتؿي 1))
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واًمتػوقمؾ واإلكتوج يمون  وعمو يموكً اًمؾغي هل ًمًون اعمجتؿع وأداشمف ًمالشمصول

شمطقر أي جمتؿع موديًو وومؽريًو يـطؾؼ مـ مٌدأ اًمتقؾمع واًمتؼدم سمؾغي هذا اعمجتؿع دون 

ؾمقاه، ذًمؽ ٕن وموقمؾقي اًمػؾًػي اًمؽمسمقيي واًمثؼوومقي اًمعرسمقي شمتقىمػ إمم طمد سمعقد قمغم 

سمـوء اؾمؽماشمقجقي قمرسمقي مقطمدة ًمؾـظوم اًمتعؾقؿل قمٍميي وقمؾؿقي مـفجًو وأؾموًمقى 

ومتجفوت شمتعوون مجقعًو وسمقوقح مـ أضمؾ إكجوز اًمقطمدة اًمؼقمقي واًمتؼدم قمؿؾ 

اًمعريب. وإن مفؿي اًمـظوم اًمتعؾقؿل اًمعريب هل شمؽقيـ اإلكًون اًمعريب وًمؽـ قمـ 

ـمريؼ شمؽقيـ سمقئي اًمقطمدويي اًمتؼدمقي، ومـ حمددات هذه اًمٌقئي اًمتل شمشؽؾ سمدورهو 

 (1)مفامت اًمـظوم اًمتعؾقؿل اًمعريب اعمقطمد:

 إمقي إسمجديي. إًمغوء -1

 إًمغوء إمقي احلضوريي. -2

 شمقطمقد اًمتعؾقؿ وشمعريٌف وشمطقيره. -3

شملؾمقس مرايمز اًمٌحٌ اًمعؾؿل اعمريمزيي ٓؾمتؼطوب اًمعؼقل اًمعرسمقي ذم اًمقـمـ  -4

 اًمعريب سمدل إسمداقمفو ذم سمالد آهمؽماب.

شمقطمقد ًمغي اًمعؾؿ ووٌط مصطؾحوشمف سموًمعرسمقي وووع اعمعوضمؿ اًمعرسمقي  -5

 زراقمقي واًمصـوقمقي واًمعًؽريي واًمؾغقيي واًمػؾًػقي..اًمخ.اًمعٍميي ذم اًمشمون اًم

 شمؼؾقص اًمػقارق سملم اًمؾغي اًمػصقحي واًمعومقوت اًمعرسمقي. -6

ومـ هـو يمون اًمتـًقؼ سملم مؽقكوت اًمـظوم اًمتعؾقؿل اًمعريب ضورة مؾحي إن 

ذم اخلطط أو ذم حمتقى اعمـوهٍ أو ذم إؾموًمقى واًمطرائؼ اًمتدريًقي أو ذم أؾموًمقى 

ىمقوس اًمؽػويوت، قمغم أن شمؽقن اًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي هل اعمًتعؿؾي ذم اًمتؼقيؿ و

                                                                 

 .20اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 1))
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اًمؽتى واعمراضمع وأمفوت اًمؽتى واًمؽتى اعمرضمعقي، وذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي اًمتعؾؿقي 

ذطمًو ومـوىمشي وأؾمئؾي وأضمقسمي ومـوؿمط وومعوًمقوت، وأن يؽقن اؾمتعامل هذه اًمؾغي 

واكتفوء سموًمدراؾمي اجلومعقي، وقمغم أن  ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ سمدءًا مـ ريوض إـمػول

شمدرس مجقع اعمؼررات ذم اًمؽؾقوت اجلومعقي سموًمؾغي اًمعرسمقي مو قمدا مؼرريـ اصمـلم 

يدرؾمون سموًمؾغي إضمـٌقي، وقمغم أن يؽقن صمؿي اهتامم أيضًو سمنشمؼون اًمؾغوت إضمـٌقي ٕن 

 ذم إشمؼوهنو إمم ضموكى إشمؼون اًمؾغي اًمعرسمقي دقماًم عمًػمة اًمتعريى.

ا يمون مـ مفوم اًمـظوم اًمتعؾقؿل اًمعريب أن يعؿؾ قمغم اًمـظر ذم أصقل اًمؾغي وإذ

اًمعرسمقي ووٌط أىمقًتفو واسمتؽور أؾموًمقى مقنة ًمتعؾقؿ كحقهو وسومفو وشمقطمقد 

ـمرائؼ إمالئفو ويمتوسمتفو، واًمًعل ذم يمؾ مو مـ ؿملكف ظمدمي اًمؾغي اًمعرسمقي وشمطقيرهو 

اقمد اًمـحقيي واإلمالئقي اعمقطمدة قمغم واكتشورهو، ومنن مـ مفومف اًمًعل إمم ووع اًمؼق

كطوق اًمقـمـ اًمعريب واقمتامد اعمصطؾحوت اًمشوئعي ذم يمتى اإلمالء، ودمـى 

اًمتعؾقالت اًمـحقيي واًمٍمومقي واعمامطمؽوت واًمتلويالت واًمشذوذات وآؾمتثـوءات 

 (1)وآظمتالوموت مو أمؽـ.

شمعد متقؾمطي ش يؼرؤون»ومـ آظمتالوموت ذم يمتوسمي اًمؼقاقمد اإلمالئقي أن مهزة 

ذم اعمدرؾمي اًمشومقي، ذم طملم يـظر إًمقفو متطرومي ذم اعمدرؾمي اعمٍميي إذ إهنو شمؽتى قمغم 

شمؽتى قمغم واو ذم اعمدرؾمي اًمشومقي، ذم طملم ش ؿممون»، ومهزة شيؼرأون»هذا اًمـحق 

شمقوع اًمـؼطتون حتً اًمقوء ذم ش قمكم»ذم اعمدرؾمي اعمٍميي، ويمؾؿي ش ؿمئقن»شمرد قمغم كؼمة 

أىمر ش مئي»مقي، ذم طملم أهنو ختؾق مـ اًمـؼطتلم ذم اعمدرؾمي اعمٍميي، ويمؾؿي اعمدرؾمي اًمشو

يمتوسمتفو جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ قمغم ذًمؽ اًمـحق، ذم طملم أن سمعض اًمؾغقيلم 

 يمام يموكً شمؽتى ؾموسمؼًو.ش موئي»اعمتشدديـ مو يزال مٍمًا قمغم يمتوسمتفو قمغم هذا اًمـحق 

                                                                 

 ص) أ (. 2010 -ىمقاقمد اإلمالء -جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ 1))
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زهتو سمعد يوء ؾمويمـي، ذم طملم أن صمؿي قمغم كؼمة ًمقرود مهش يقئس»وصمؿي مـ يؽتى 

ًمقرودهو ش يقلس»مـ يطٌؼ قمؾقفو ىمقاقمد يمتوسمي اهلؿزة اعمتقؾمطي ومقؽتٌفو قمغم أًمػ 

 اعمؽًقر اًمعلم.ش ُيقِئس»مػتقطمي سمعد ؾمويمـ وخموومي آًمتٌوس سمقـفو وسملم اًمػعؾ 

وإذا يمون شمقطمقد اًمؼقاقمد اإلمالئقي قمغم درضمي يمٌػمة مـ إمهقي ومنن شمقطمقد 

حوت اًمـحقيي ذم مـوهٍ شمعؾقؿ اًمـحق ذم وـمــو اًمعريب ٓ يؼؾ أمهقي قمـ شمقطمقد اعمصطؾ

ىمقاقمد اًمؽتوسمي اإلمالئقي، إذ إن صمؿي اظمتالوموت ذم يمتى مـوهٍ شمعؾقؿ اًمـحق ذم سمعض 

اعمصطؾحوت، ومؼد ورد ذم مـوهٍ سمعض إىمطور اًمعرسمقي قمغم ؾمٌقؾ اعمثول: اًمتؿققز 

سمعضفو أظمر متققز اًمذات ومتققز اًمـًٌي، وورد  اعمؾػقظ واًمتؿققز اعمؾحقظ، يمام ورد ذم

 ذم سمعضفو اًمثوًمٌ متققز اًمتػضقؾ واًمتشٌقف واًمـقع، وورد أيضًو متققز اجلؿؾي واعمػرد.

ومـ اعمصطؾحوت اًمتل وىمع ومقفو اظمتالف قمالموت اًمؽمىمقؿ، إذ إن قمالمي 

فو آقمؽماض أؿمػم إًمقفو سمؼقؾملم ذم سمعض إىمطور، وسمشحطتلم أو ذـمتلم ذم سمعض

أظمر، واًمػوصؾي اعمـؼقـمي شمًؿك اًمؼوـمعي ذم سمعض اعمـوهٍ، يمام أن اعمصدر اعممول 

 (1)يعد مجؾي ذم سمعض اعمـوهٍ، وأومعول اًمظـ شمعد مـ اًمـقاؾمخ ذم سمعضفو أظمر.

ومـ آظمتالوموت قمدم آًمتزام سمؿـفجقي واطمدة ذم شمؼديؿ اعمٌوطمٌ اًمـحقيي،  

هنو ضموءت سموًمػعؾ اعمضورع اعمـصقب إذ ًمقطمظ ذم مـوهٍ سمعض إىمطور اًمعرسمقي أ

واعمجزوم ىمٌؾ إومعول اخلؿًي، وذم هذا اوطراب ذم اًمتقزيع، إذ إن اعمضورع يرومع 

سموًمضؿي وسمثٌقت اًمـقن، ويـصى سموًمػتحي وسمحذف اًمـقن، وجيزم سموًمًؽقن وسمحذف 

                                                                 

اًمؼقاقمد اًمـحقيي وأؾموًمقى اًمتعٌػم ذم شمطقير مـوهٍ شمعؾقؿ  -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد 1))

ؾمؾًؾي  -اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم -مراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم ذم اًمقـمـ اًمعريب

 .411ص 1987شمقكس  -اًمـفقض سمتعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي
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طمرف اًمعؾي وسمحذف اًمـقن، ومؿـ اعمـطؼل أن شمؽقن طموًمي اًمرومع ذم اإلومراد وذم 

 ًي ىمٌؾ يمؾ مـ اًمـصى واجلزم.إومعول اخلؿ

وورد مٌحٌ اًمػعؾ اعمتعدي عمػعقًملم أصؾفام مٌتدأ وظمؼم، واعمتعدي عمػعقًملم 

ًمقس أصؾفام مٌتدأ وظمؼمًا ىمٌؾ مٌحٌ اعمٌتدأ واخلؼم، ومـ اًمطٌقعل أن يؽقن مٌحٌ 

اعمػعقل سمف سمعد دراؾمي اعمٌتدأ واخلؼم مـ أضمؾ ومفؿ اجلؿؾي اًمػعؾقي اًمتل شمشتؿؾ قمغم أومعول 

 عدى إمم مػعقًملم أصؾفام مٌتدأ وظمؼم أو إمم مػعقًملم ًمقس أصؾفام مٌتدأ وظمؼمًا.شمت

يمام يـٌغل أن يؽقن مٌحٌ اًمتؿققز سمعد دراؾمي اًمعدد ًمؾعالىمي اًمقصمقؼي سملم هذيـ 

اعمٌحثلم، ودراؾمي احلول سمعد دراؾمي اعمشتؼوت، واعمػعقل ٕضمؾف سمعد اعمصدر، ويمذًمؽ 

 اعمػعقل اعمطؾؼ.

ؼقاقمد سموعمػوهقؿ واًمرسمط سملم اًمعالىموت اًمتل شمعؼم قمـفو وصمؿي ضورة ًمرسمط اًم

سمعض اعمٌوطمٌ يمعالىمي اًمظرومقي، وقمالىمي احلوًمقي، وقمالىمي اإلظمراج، وقمالىمي اًمتػًػم، 

 (1)وقمالىمي اًمًٌٌقي، وقمالىمي اًمـًٌي..اًمخ.

وٓ يؼتٍم اًمتـًقؼ قمغم مـفجقي شمؼديؿ اعمضؿقن، وإكام يمون ٓ سمد مـ أن يؽقن 

قمداد اعمعؾؿلم وشملهقؾفؿ وشمدريٌفؿ وٓؾمقام ذم جمول اًمتعؾقؿ صمؿي شمـًقؼ ذم جمول إ

ٕن ىمضقي اًمتعريى ذم هذا اعمجول شمرشمؽز قمغم حموور صمالصمي هل إؾمتوذ »اًمعوزم، 

واًمؽتوب واًمطوًمى، وأكف ٓ ؾمٌقؾ إمم شمدريى اًمتعؾقؿ اًمعوزم مو مل يممـ سمذًمؽ قمضق 

اًمتعريى سموقمتٌوره ىمضقي شمققمقي، هقئي اًمتدريس ومو مل يؽمؾمخ ذم ذهـف ىمـوقمي ىمقيي سملمهقي 

 (2)ش.ووؾمقؾي ومعوًمي ًمالرشمؼوء سمؿًتقى اًمتعؾقؿ، ودومع طمريمتف ظمطقات سمـوءة إمم إموم

                                                                 

 .412اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 1))

كدوة اًمرسموط  -إظمػمشمعريى اًمتعؾقؿ اًمعوزم واجلومعل ذم رسمع اًمؼرن  -اًمديمتقر حمؿقد طموومظ 2))

 .12ص 1985
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قمغم أن شمتقومر إمم ضموكى هذه اًمؼـوقمي وهذا اإليامن أطمدث اعمراضمع اًمعؾؿقي 

سموًمؾغي اًمعرسمقي، وًمؾؿدرس ذم ذًمؽ دور يمٌػم شمرمجي وشملًمقػًو وشمعريًٌو ًمؾؿصطؾحوت مع 

ف ًمؾتدريس سموًمعرسمقي ًمتحًلم ًمغتف واؾمتؼومي ًمًوكف، ومنذا اىمؽمكً هذه اعمؼقموت شملهقؾ

سمؼرار ؾمقود مؾزم سمتعريى اًمتعؾقؿ اجلومعل ٓقمتٌورات ىمقمقي وقمؾؿقي واضمتامقمقي ومال 

ؿمؽ أن قمضق هقئي اًمتدريس ؾمقؿيض ذم شملديي رؾموًمتف اًمتعؾقؿقي ذم اجلومعي سمؾًون 

 (1)قمريب مٌلم.

اًمصٌقر ؿموهلم أن ملؾموة اًمؾغي اًمعرسمقي شمؼمز سمقوقح  وًمؼد أسمون اًمديمتقر قمٌد

إذا مو رأيـو أن اًمعؾقم اًمتل شمؼقم قمؾقفو احلضورة احلديثي يموهلـدؾمي واًمطى واًمصقدًمي 

واًمطٌقعي واًمريووقوت يمؾفو شمدرس سموًمؾغي اإلكجؾقزيي ذم ضمومعوشمـو، ٓ ٕن اًمؾغي 

ٕن هقئوت اًمتدريس ذم اًمعرسمقي قموضمزة قمـ متثؾ طمؼوئؼفو ومصطؾحوهتو متثاًل مو، سمؾ 

هذه اعمجوٓت هل اًمعوضمزة قمـ اؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي أداة ًمـؼؾ اعمعورف احلديثي 

 (2)ومتوسمعي مو يـنم ذم اخلورج سمػؽر وًمًون مٌلم.

ومـ إمقر اعمًوقمدة قمغم ىمقوم قمضق هقئي اًمتدريس سمعؿؾف ذم اًمتعريى شمؽؾقػف قمـد 

ًمؾغي اًمعرسمقي إهمـوء ًمعؿؾقي اًمتعريى، وأن يؽقن شمعققـف سمؽممجي أـمروطمتف ذم اًمديمتقراه إمم ا

ذًمؽ ذـمًو قمـد اًمتعقلم، وأن شمؽقن ؾمالمي اًمؾغي ذـمًو يـص قمؾقف ذم شمؼقيؿ اإلكتوج 

 اًمعؾؿل ًمؾؽمىمل ذم ؾمؾؿ هقئي اًمتدريس، وأن شمعد اًمؽممجي قمؿالً قمؾؿقًو يدظمؾ ذم اًمؽمىمقي.

ًمتل خيضع هلو أقمضوء ويؽقن اًمتـًقؼ ذم جمول ـمٌقعي اًمدورات اعمفـقي اًمتدريٌقي ا

                                                                 

 اعمرضمع اًمًوسمؼ. 1))

اًمًـي  -اًمعدد اًمراسمع واًمثالصمقن -ديقضملم مصٌوح اًمػؽر -اًمديمتقر قمٌد اًمصٌقر ؿموهلم 2))

 .10ص 1976اًمعوذة 
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اهلقئوت اًمتدريًقي ذم ضمومعوت اًمقـمـ اًمعريب سمغقي إقمداد اعمدرؾملم إيمػقوء اًمؼودريـ قمغم 

اًمتعؾقؿ سموًمعرسمقي، وأن يـتدب أؾموشمذة مـ اجلومعوت اًمتل شمـػذ اًمتعريى ًمؾتدريس سموًمعرسمقي 

إمم ضمومعوت شمًعك إمم اًمتعريى، وشمشجقع همٓء قمغم اًمؽتوسمي وإًمؼوء اًمدروس 

حوضات واعمشوريمي ذم اًمـدوات سموًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي يمنًا ًمؾحوضمز اًمـػز اًمذي واعم

حيًقن سمف، ويمتوسمي اًمٌحقث سموًمعرسمقي أيضًو، وأن يؽقن صمؿي سمركومٍ ًمتٌودل اًمزيورات سملم 

مدرد اعمودة اًمقاطمدة ذم اجلومعوت اًمعرسمقي، وطمضقر إؾموشمذة اًمذيـ يدرؾمقن سموٕضمـٌقي 

 (1)اًمتل شمدرس اًمعرسمقي ًمالـمالع قمغم دموراهو واإلومودة مـفو. إمم اجلومعوت اًمعرسمقي

ومـ اإلضمراءات اعمًوقمدة أيضًو شمشجقع إؾموشمذة قمغم مطوًمعي يمتى اًمؽماث 

ذات اًمعالىمي سمتخصصوهتؿ عمدهؿ سمؿصطؾحوت قمؾؿقي ومػردات شمعقـفؿ قمغم إهمـوء 

 شمؼرير ًمغتفؿ ذم جموٓت ختصصفؿ، وأن يؽقن صمؿي شمـًقؼ سملم اجلومعوت اًمعرسمقي ذم

 مًوق أو مودة شمتعؾؼ سمقوع اعمصطؾحوت.

وإذا يمون اًمتـًقؼ ذم جمول مـوهٍ إقمداد اعمعؾؿلم إقمدادًا وشملهقاًل وشمدريًٌو ضمذسمًو 

ًمؾعـوس اًمؽػقي إمم اًمتدريس أمرًا هومًو سمحقٌ شمؽقن وفمقػقي وقمؿؾقي شمريمز قمغم 

ؿعؾؿلم وسمقوع اجلقاكى اًمتطٌقؼقي اًمعؿؾقي ومنن اًمتـًقؼ يعـك أيضًو سمقوع إدًمي ًمؾ

إدًمي ًمؾؿـوؿمط اًمؾغقيي اًمالصػقي )إقمداد صحػ طموئطقي، وجمالت مدرؾمقي، 

وإذاقموت مدرؾمقي، متثقؾ منطمقوت هودومي، إًمؼوء يمؾامت ذم اعمـوؾمٌوت اعمختؾػي وـمـقي 

يموكً أو اضمتامقمقي، مـوىمشي مضوملم مًؾًالت وأومالم شمؾػزيي وؾمقـامئقي، شمؾخقص 

 ـوفمرات ومًوضمالت ومؼوسمالت...اًمخ(.يمتى ومـوىمشتفو، إىمومي معورض، م

                                                                 

اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي واًمتلًمقػ  -ذم ىمضويو اًمتعريى -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد 1))

 .210ص 2010دمشؼ  -واًمـنم
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وٓ يؼتٍم اًمتـًقؼ قمغم ووع أدًمي ٓؾمتعامل اعمـوؿمط اًمؾغقيي اًمالصػقي، وإكام 

يؿتد ًمقشؿؾ ووع أدًمي ٓؾمتعامل اًمتؼـقوت اًمؽمسمقيي ذم شمعؾقؿ اًمؾغي وشمعؾؿفو، 

واًمتـًقؼ ذم جمول شمؼقيؿ اًمؽػويوت اًمؾغقيي وإداء اًمؾغقي، واًمتـًقؼ ذم سمرامٍ 

ل اعمصقهمي سموًمعرسمقي اًمًفؾي واعمقنة، واًمتـًقؼ ذم جمول معوجلي مشؽالت إـمػو

شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي سموٕؾموًمقى اًمعؾؿقي واًمتجورب اعمقداكقي، وشمعؿقؿ كتوئٍ اًمٌحقث 

اًمعؾؿقي ذم هذا اعمجول حتوؿمقًو ًمؾتؽرار وشمٌصػمًا سمام يتؿ قمغم كطوق اًمًوطمي اًمعرسمقي مـ 

 سمقي وشمعؾؿفو.سمحقث ذم جمول شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعر

واًمتـًقؼ أيضًو يؽقن ذم جمول ووع اعمختورات مـ اًمـصقص قمغم أن شمتقومر 

ومقفو مجوًمقوت اًمؾغي اًمعرسمقي وكنمهو سموًمؽؾؿي اعمًؿققمي واعمرئقي واعمطٌققمي، قمغم أن 

يعـك سمضٌط اًمـصقص اعمتخػمة إن مـ اًمؽماث أو مـ اعمعوسة سموًمشؽؾ، ويعـك 

فو قمغم اًمصعقد اًمعريب، قمغم أن يتؿ آظمتقور ًمقؿتد سمنظمراضمفو وـمٌوقمتفو متفقدًا ًمتعؿقؿ

ذم كًؼلم زموين ومؽوين، إذ حيرص ذم اًمـًؼ اعمؽوين قمغم آمتداد مـ اًمدائرة اعمحؾقي 

إمم اًمدائرة اًمؼقمقي ومـ صمؿ إمم دائرة اإلكًوكقي ًمقؾتحؿ سموًمتجرسمي اإلكًوكقي ذم ىمقؿفو 

 اجلامًمقي اًمعؾقو وإكجوزاهتو احلضوريي.

أظمػمًا ٓ آظمرًا يؽقن ذم جمول رسمط اعمفوضمريـ اًمعرب ذم اعمغؽمسموت واًمتـًقؼ 

سملمتفؿ وشمراصمفو وىمضويوهو، وشمعؾقؿ أسمـوئفؿ اًمؾغي اًمعرسمقي طمػوفمًو قمغم هقيتفؿ مـ 

اًمضقوع وؿمخصقوهتؿ مـ اًمذوسمون، واًمتـًقؼ ذم جمول إطمداث قمقعمي ًمؾغي اًمعرسمقي ذم 

ب شمؼديؿ سمرامٍ قمؾؿقي وومؽريي أوؾموط اعمًؾؿلم مـ همػم اًمعرب، إذ سموؾمتطوقمي اًمعر

وىمرآكقي وذقمقي مؽتقسمي أو مًؿققمي، ويمؾفو مصقهمي سموًمعرسمقي اًمػصقحي، وآظمذة 

سموحلًٌون اًمعالىمي اًمقصمقؼي سملم اًمؾغي اًمعرسمقي واًمديـ اإلؾمالمل مـ ضمفي، ومـ ضمفي 

 أظمرى يؿؽـ أن يمدي ذًمؽ إمم شمؼؾقؾ ؿملن اًمؾفجوت اعمحؾقي عمصؾحي اًمػصقحي.
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مـ ؾمامت قمٍمكو أكف يؼول أطمقوكًو إكف قمٍم اإلقمالم، وأن اًمقؾموئؾ اإلقمالمقي 

شمغزو اًمعومل ذم يمؾ مؽون، وأن ًمؾتجققش اإلقمالمل دورًا يمٌػمًا ذم صـوقمي احلرب 

واًمًالم ذم اًمعومل، يمام أن ًمقؾموئؾ اًمتقاصؾ اإلقمالمل دورًا يمٌػمًا أيضًو ذم احلقوة اًمؾغقيي 

ة، وًمؼد أدى شمعدد هذه اًمقؾموئؾ إمم كقع مـ اعمـوومًي، ومع هذا يتؽومؾ شملصمػمهو اعمعوس

ذم طموٓت يمثػمة، وأوحك حتقيؾ اًمروايي إمم ومقؾؿ أمرًا ملًمقومًو، واإلومودة مـ اًمؽماث ذم 

 قمؿؾ مًؾًالت ًمألـمػول يؼّرب إـمػول مـ اًمؽماث اعمطٌقع.

سمعقدًا ذم احلقوة اًمؾغقيي،  وصمؿي قمومؾ هوم جيعؾ ًمقؾموئؾ آشمصول اجلامهػمي أصمراً 

وهذا اًمعومؾ هق شمعدد اًمقفموئػ اًمؾغقيي ذم وؾموئؾ آشمصول، إذ شمًتخدم هذه اًمؾغي 

ذم شمؾؽ اًمقؾموئؾ شمورة ًمإلظمٌور اعمٌوذ وأظمرى ًمإلسمالغ، وشمورة ًمؾتًؾقي واًمؽمومقف، أو 

شمًتخدم أيضًو ًمـؼؾ اًمؽماث آضمتامقمل واًمثؼوذم مـ ضمقؾ إمم ضمقؾ، وشمؼديؿ صقر 

و واىمعقي، يمام شمًتخدم اًمؾغي أيضًو ذم اًمتققمقي اهلودومي وذم اإلقمالن، وهذه وىمضوي

وفموئػ متعددة حتؿؾ سموًميورة صقغًو ًمغقيي خمتؾػي، وقمدم متققز اعمًتقيوت اًمؾغقيي 

 ًمؼطوقموت اًمؼمامٍ ٓ يمدي إمم اإلومودة اًمرؿمقدة مـ إمؽوكوت اًمؾغي.

قي ًمديف، يمالمهو ذط إن معرومي اجلؿفقر اعمًتفدف واًمؼدرة اًمؾغقيي احلؼقؼ

أؾمود ًمؾقصقل إمم اًمػوقمؾقي ذم اإلقمالم، وًمقًً مفؿي وؾموئؾ اإلقمالم أن شمؼقم مـ 

اًمـوطمقي اًمؾغقيي سمؿفؿي شمًجقؾ اًمؾفجوت اعمختؾػي، وًمؽـفو ذم اعمؼوم إول شمؼدم 

اًمـؿط اًمؾغقي اعمـشقد ذم شمـققموشمف اعمختؾػي )سمرامٍ إـمػول، سمرامٍ اعمرأة، سمرامٍ 

 امٍ اًمصحي، سمرامٍ اًمؾؼوءات واحلقارات...اًمخ(.اًمريووي، سمر

إن شمرؾمقخ هذا آدموه ذم اًمتققمقي وصؼؾف يعد مـ اًميورات اعمعوسة مـ 

أضمؾ شمشؽقؾ احلقوة اًمؾغقيي سموًمطوسمع اعمـشقد. وًمـ يٌؼك اإلكتوج اًمؼماجمل زمـًو ـمقياًل 
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سمجعؾ مرشمٌطًو سموًمؾفجوت، ومؼد شمعددت مقاىمع اإلكتوج، واعمًتؼٌؾ اًمؼريى يمػقؾ 

مرايمز إكتوج اًمؼمامٍ شمتعدد ذم اًمعقاصؿ اًمعرسمقي يمؾفو. ومـ اعمتقىمع أن يزداد قمدد 

اًمعومؾلم ذم إكتوج اًمؼمامٍ ذم إىمطور اًمعرسمقي يمؾفو. وقمـدهو شمؽقن اإلومودة مـ اًمؾغي 

اًمػصقحي اعمقطمدة ذـمًو ضوريًو ًمالكتشور اًمقاؾمع قمغم اعمًتقى اًمعريب، وًمؽؿ يًعد 

 ر سموٓؾمتامع إمم أداء منطمل سموًمعرسمقي اًمػصقحي.أطمدكو مـ طملم إمم آظم

ويرى سمعض اعمرسملم أن أومضؾ ـمريؼي ًمتعؾقؿ اًمؾغي وأينهو وأىمراهو إمم مًويرة 

هل أن كًتؿع إًمقفو ومـطقؾ آؾمتامع، وكحوول اًمتحدث اهو ومـؽثر اعمحووًمي، »اًمطٌقعي 

قًػم اًمتٍمف وكؽؾ إمم مقهٌي اعمحويموة أن شممدي قمؿؾفو ذم شمطقيع اًمؾغي ومتؾؽفو وشم

ومقفو، وشمؾؽ ؾمـي اًمطٌقعي ذم ايمتًوب إـمػول ًمغوهتؿ مـ همػم معوكوة وٓ إيمراه وٓ 

مشؼي. ومؾق اؾمتطعـو أن كصطـع هذه اًمٌقئي اًمتل شمـطؾؼ ومقفو إًمًـ سموًمؾغي صحقحي، 

وكًتؿع إًمقفو ومتـطٌع ذم كػقؾمـو، وكحويمقفو ومتجري اهو أًمًـتـو، إذًا عمؾؽـو اًمؾغي مـ 

 (1)ش.عمّفد ًمـو يمؾ صعى ذم ـمريؼفوأين ـمرىمفو، و

وإن سمنمؽون وؾموئؾ اإلقمالم أن شمًفؿ ذم إجيود هذه اًمٌقئي اًمًامقمقي اًمػصقحي إذا 

مو أطمًـ اؾمتثامرهو وشمقفمقػفو سمجعؾ اًمعرسمقي اًمػصقحي اعمعوسة اًمًفؾي ًمغي اإلقمالم ذم 

م، إذ يمؾ ومعوًمقوشمف وسمراجمف ٕن صمؿي قمالىمي وصمقؼي سملم اجلؿفقر اًمعريب ووؾموئؾ اإلقمال

يعطقفو مـ وىمتف اًمٌمء اًمؽثػم، ومنذا مو وىمعً قمغم ؾمؿعف ـمقال مدة اؾمتامقمف هلو اًمؾغي 

اًمعرسمقي اًمػصقحي اًمـؼقي اخلوًمقي مـ إظمطوء ظمزن ذم ذايمرشمف أؾموًمقٌفو وـمرائؼفو اًمـوصعي 

ذم اًمتعٌػم، ومع اؾمتؿرار اًمًامع يـضٍ ذًمؽ ذم ذهـف ومققًّمد ًمديف اعمؼدرة قمغم اعمحويموة، 

 (2)اًمػصقحي ذم اًمتعٌػم قمـ طموضموشمف وأهمراوف وأومؽوره. ومقًتخدم

                                                                 

 .3ص 1958دار اعمعورف سمؿٍم  -حترير اًمـحق اًمعريب -إسمراهقؿ مصطػك وزمالؤه 1))

 .3اعمرضمع اًمًوسمؼ ص 2))
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وقمـدمو كطوًمى وؾموئؾ اإلقمالم ذم أن شمًفؿ ذم ؾمػمورة اًمػصقحي وامتالك 

اعمًتؿع واعمشوهد واًمؼورئ ًمؾؿفورات اًمؾغقيي ومنكـو ٓ كطوًمٌفو ذم أن شمؾؼل دروؾمًو 

 كريد وحموضات وشمقضمقفوت شمتعؾؼ سموًمدراؾموت اًمـحقيي واًمٍمومقي واًمؾغقيي، وإكام

مـفو أن شمؽقن ًمغي سمراجمفو ومًؾًالهتو ومؼوسمالهتو وزوايو صحػفو وأومالمفو 

ومنطمقوهتو وأهموكقفو ًمغي قمرسمقي ومصقحي ؾمؾقؿي مـ إظمطوء، سمعقدة قمـ اًمعومقي، يؽثر 

ومقفو إيراد إؾموًمقى اًمعرسمقي اًمـوصعي واًمطرائؼ اًمتعٌػميي اًمقاوحي، واعمػردات اًمتل 

ـ اجلامهػم، صمريي اعمضؿقن واًمدًٓمي، شمقايمى شمؼـقوت شمػفؿفو اًمغوًمٌقي اًمعظؿك م

اًمعٍم..ومنذا ومعؾً ذًمؽ أؾمفؿً ذم شمؽقيـ سمقئي ؾمامقمقي مـشقدة، شمًوقمد اعمًتؿعلم 

قمغم حمويموهتو، ٕن اعمقاـمـ اًمعريب يـػؼ مـ وىمتف مو يؼورب ؾمً ؾموقموت يقمقًو ذم 

 (1)آؾمتامع ورؤيي وىمراءة وؾموئؾ اإلقمالم.

ًمدور اًمؽٌػم ذم اًمـفقض سموًمؾغي إذا يمون مو يٌٌ قمؼم أضمفزشمف وعمو يمون ًمإلقمالم هذا ا

ووؾموئؾف مـ سمرامٍ سموًمؾغي اًمعرسمقي اًمػصقحي يمون ٓ سمد مـ اًمتـًقؼ سملم اعمعـقلم سموإلقمالم 

إلجيود ًمغي إقمالمقي مقوققمقي وقمؼالكقي ومـطؼقي واىمعقي وطمقاريي شمتخذ أؿمؽوًٓ ًمغقيي 

د سمطرائؼ شمعٌػميي همػم معؼدة وٓ متطػؾي سمًقطي قمؿؾقي مٌوذة وقمٍميي وملًمقومي، وشمتجً

أو مـؿؼي، وسمعقدة قمـ اًمتطرف واعمغوٓة وشمًتٌعد احلشق واًمؾغق واًمتؽرار، واًمعٌورات 

اًمشعوريي واًمؼقاًمى اًمػورهمي، ومـػتحي قمغم مصطؾحوت احلضورة اًمراهـي، وخمتٍمة 

ن صقوهمي ومؽثػي شممدي اعمعـك سملىمؾ إًمػوظ واًمؽؾامت وأىمٍم اًمعٌورات واجلؿؾ مع أي

 (2)دون أن هتٌط إمم اًمعومقي ودون أن شمؼع ذم آسمتذال واًمضحوًمي واًمقهـ واًمًطحقي.

                                                                 

كدوة  -اإلقمالم وشمـؿقي اعمؾؽي اًمؾغقيي سملم اًمقاىمع واًمطؿقح -اًمديمتقر ؾمعد حمؿد اًمؽردي 1))

 .6ص 1998جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ )اًمؾغي اًمعرسمقي واإلقمالم( قموم 

 .6ص 1998 -كدوة جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ -اًمؾغي اًمعرسمقي واإلقمالم -ر شمريمل صؼراًمديمتق 2))
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ويؿؽـ آؾمتـود ذم ختػّم هذه اًمؾغي اإلقمالمقي واًمتـًقؼ سملم اعمعـقلم ذم اإلقمالم  

وأطمًـ اًمؽالم مو يمون ىمؾقؾف يغـقؽ قمـ »إمم رؤيي اجلوطمظ ذم طمًـ اًمؽالم إذ يؼقل: 

فموهر ًمػظف، ومنذا يمون اعمعـك ذيػًو واًمؾػظ سمؾقغًو، ويمون صحقح يمثػمه، ومعـوه ذم 

اًمطٌع، سمعقدًا قمـ آؾمتؽراه، ومـزهًو قمـ آظمتالل، مصقكًو قمـ اًمتؽؾػ، صـع ذم 

 (1)ش.اًمؼؾى صـقع اًمغقٌ ذم اًمؽمسمي اًمؽريؿي

واكطالىمًو مـ هذه اًمرؤيي ذم اًمقىمقف قمغم أطمًـ اًمؽالم يؿؽـ اًمتـًقؼ سملم 

قمالمقي اعمصقهمي سموًمػصقحي قمغم كطوق اًمقـمـ اًمعريب، ذًمؽ أن معدي اًمؼمامٍ اإل

اًمؽالم اجلؿقؾ اجلذاب واًمشوئؼ يمصمر ذم اًمـػقس شملصمػم اًمغقٌ ذم اًمؽمسمي اًمؽريؿي قمغم 

 طمّد شمعٌػم اجلوطمظ.

وًمـ حتؼؼ اعمـظقمي اإلقمالمقي إهداف اعمرؾمقمي هلو إٓ قمغم أيدي إقمالمقلم 

وىمودريـ قمغم شمطٌقؼ اًمؼرارات اًمرامقي إمم اًمتؿؽلم ٓئؼلم ممهؾلم ومؽرًا وروطمًو وصمؼوومي، 

ًمؾغي اًمعرسمقي، واظمتقورهؿ ذم وقء معويػم مـ طمقٌ اًمتؽقيـ اجلًدي اًمعوم ؾمالمي 

 اعمخورج وطمًـ اعمظفر، ومـ طمقٌ اًمتؽقيـ اًمـػز واًمػؽري واًمتؿؽـ مـ اًمؾغي.

ذاقمي وٓ سمّد مـ اًمتـًقؼ ذم جمول ووع معويػم ًمؾغي اإلقمالم اعمٌثقصمي قمؼم اإل

سمحقٌ شمتًؿ سمؼٍم اجلؿؾ واًمعٌورات ودمـى احلشق اًمؾػظل وآسمتعود قمـ اجلؿؾ 

آقمؽماوقي وأؾمامء اعمقصقل اًمتل ىمد شمعقد قمغم اًمػوقمؾ أو همػمه، ودمـى اؾمتخدام 

يمؾؿتلم متشواهتلم ذم اًمـطؼ وخمتؾػتلم ذم اعمعـك ذم مجؾي واطمدة، واًمقوقح 

ؾمؿي ًمغي اإلذاقمي واًمتؾػزة، ذًمؽ ٕن  واؾمتخدام إًمػوظ اعملًمقومي، واًمتؽرار ٕكف

 اعمتؾؼل ٓ يًتطقع أن يعقد إمم مراضمعي اًمؽالم قمغم اًمـحق اعمتٌع ذم اًمصحقػي.

                                                                 

 .63ص 1ج -اًمٌقون واًمتٌقلم -اجلوطمظ 1))
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 التـسقق يف معاجلة الرموز العؾؿقة -10

رأيـو أن صمؿي ومقى ذم اؾمتخدام اًمرمقز اًمعؾؿقي ويمتوسمتفو طمتك ذم اًمؽتى 

ى أيضًو ذم اؾمتخدام إرىموم، اعمدرؾمقي واعمراضمع اًمتعؾقؿقي، وشمتجغم هذه اًمػق

ومٌعضفؿ يًتخدم إرىموم اهلـديي اًمتل يؼول إهنو قمرسمقي، وسمعضفؿ أظمر يٍم قمغم أن 

( هل اًمعرسمقي، وًمؼد أىمر جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ أن أرىموم  ،  ،  إرىموم اًمالشمقـقي )

عمـفجقي اًمتل يمؾ ـمرف هل قمرسمقي: وموُٕومم قمرسمقي منمىمقي، واًمثوكقي قمرسمقي مغرسمقي. أمو ا

ٓ سمد مـ اقمتامدهو وآؾمتـود إًمقفو ذم اؾمتعامل اًمرمقز اًمعؾؿقي ومفل اًمتل ووعفو احتود 

اعمجومع اًمؾغقيي واًمعؾؿقي اًمعرسمقي طملم اقمتؿد مٌدأ اًمتعريى اًمشومؾ ًمؾرمقز اًمعؾؿقي 

سمـوء قمغم منموقملم أقمدمهو جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم إردن وجمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم 

مّدقمؿلم سمؿالطمظوت اهلقئوت اًمعؾؿقي اًمعرسمقي إظمرى قمؾقفام، وىمد أىمر  اًمؼوهرة،

وكنمه ذم  1987آحتود اعمنموع اعمقطمد ًمؾرمقز اًمعرسمقي ذم كدوة قمؼدت ذم قمامن قموم 

، وهق شاًمرمقز اًمعؾؿقي وـمريؼي أدائفو»ذم يمتوب مًتؼؾ قمـقاكف  1988اًمؼوهرة قموم 

ودام مؼرًا مـ احتود اعمجومع اًمؾغقيي اًمذي اقمتؿده مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى سموًمرسموط م

 واًمعؾؿقي اًمعرسمقي. ويمؾ مو هق مطؾقب ذم جمول اًمتـًقؼ أن يؾتزم سمف اعممًمػقن مودام 

 هق صمؿرة مـ صمامر اًمتـًقؼ سملم مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى واحتود اعمجومع اًمؾغقيي 

 واًمعؾؿقي اًمعرسمقي.

 التـسقق يف جمال السمجة -11

وكقًو ذم قموعمـو اعمعوس، ومل يؼتٍم هذا اًمتػجر قمغم إن صمؿي شمػجرًا معرومقًو وشمؼ

مقدان دون آظمر، ومفق ذم مقدان اًمعؾقم آضمتامقمقي واًمعؾقم اإلكًوكقي وذم مقدان 

 اًمعؾقم اًمطٌقعقي واحلققيي واهلـدؾمقي واعمعؾقموشمقي...اًمخ.

وهذه اًمعؾقم اًمتطٌقؼقي اًمتل شمرود اًمطٌقعي، وشمؽتشػ كقامقًفو، وشمؾتؿس ىمقاكقـفو، 



- 93 - 

ًمتل شمـؿق سموًمٌحٌ ذم اعمخوسمر واعمعومؾ وشمتًع يمؾ يقم، شمتخذ أوـموهنو ذم اًمؾغوت اًمعوعمقي وا

 احلقي، ًمغوت اًمشعقب اعمتؼدمي.

ومـ هـو ىمومً احلوضمي اعمؾحي إمم شمرمجي هذه اًمعؾقم وشمقـمقـفو ذم ًمغتـو، معرومي 

، وشمطٌقؼًو، كظريوت وشمؼوكي، ٕن هذه إمقر ٓ يؿؽـ اؾمتػمادهو، ومفل ًمقًً ؾمؾعوً 

 وًمؽـفو مؼقموت اًمتؼدم.

وشمرمجي اًمعؾقم حتتوج إمم ذوط ًمقس أىمؾفو اإلطموـمي سمؿؼقموهتو، واًمتؿؽـ مـ 

اًمؾغتلم اعمؽمضمؿ مـفو واعمؽمضمؿ إًمقفو. وصمؿي قمؼٌي ظموصي ذم جمول اًمؽممجي إمم اًمؾغي 

اًمعرسمقي وهل أن اعمجول اًمقاؾمع ٓكتشور اًمؾغي اًمعرسمقي، وىمقوم احلؽقموت اًمؼطريي، 

زيي اعممؾمًوت اًمثؼوومقي واًمعؾؿقي، يمؾ ذًمؽ أقمطك ًمؾؽممجي طمريي ذم اظمتقور وقمدم مريم

اًمؽؾامت وظموصي مع اشمًوع ىمدرات اًمؾغي اًمعرسمقي اًمتعٌػميي، ويمثرة اعمؽمادوموت ومقفو، ممو 

اؾمتدقمك اًمتـًقؼ ذم اًمؽممجي سموظمتقور مصطؾح واطمد ذم جمول اًمعؾقم ًمؾؿػفقم اًمقاطمد، 

، يـؿق ومقفو اًمتطقر اًمعؾؿل واًمتؼوين واًمثؼوذم، سمغقي إجيود ًمغي قمؾؿقي قمرسمقي واطمدة

ويًتجقى حلوضموت اًمتعؾقؿ ذم مجقع مراطمؾف، وحلوضموت اإلكتوج ذم مرايمز اًمٌحقث 

 (1)اًمعؾؿقي.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اًمتـًقؼ ذم جمول اًمؽممجي إمم اًمؾغي اًمعرسمقي وذم مجقع 

إؾمفوم ذم إهمـوء اًمؾغي اًمعؾؿقي مقوديـ اعمعرومي وٓؾمقام مقوديـ اًمعؾقم واًمتؼوكي يًفؿ أيام 

واًمتؼوكقي ًمؾؼقى اًمعومؾي، وهل اًمؾغي إم اًمتل هلو دور يمٌػم ذم حتًلم مردود اًمؼقى 

 اًمعومؾي، ويتـومك دورهو مع اًمؽممجي كحق آىمتصود اعمٌـل قمغم اعمعرومي.

                                                                 

شمؼديؿ اًمطٌعي إومم مـ اعمعجؿ اعمقطمد عمصطؾح اًمؾًوكقوت  -اًمديمتقر حمل اًمديـ صوسمر 1))

 اًمصودر قمـ مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى سموًمرسموط.
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وإذا يموكً احلوضمي إمم اًمتـًقؼ ذم شمقومػم مو حيتوج إًمقف اعمدرؾمقن واًمطالب ذم 

جوٓت واًمتخصصوت ومنن صمؿي طموضمي ذم اًمقىمً كػًف إمم شمرمجي اًمدوريوت خمتؾػ اعم

اًمصحقي وإيموديؿقي واًمتؼوكقي واًمٌحقث واًمرؾموئؾ اجلومعقي متشقًو مع شمدريس اًمعؾقم 

واًمتؼوكي سموًمعرسمقي، ومتتد احلوضمي إمم شمرمجي اعمزيد مـ اًمؼمامٍ اًمتؾػزيي اًمتل شمعؿؾ قمغم 

صحقي وشمرمجي إومالم واعمًؾًالت اًمتؾػزيي زيودة صمؼوومي اعمجتؿع وسمرامٍ ـمٌقي و

اعمـوؾمٌي واعمزيد مـ سمرامٍ اعمعؾقموشمقي وأكظؿتفو واًمـنمات واًمؽراؾموت اعمؾحؼي 

 سموٕضمفزة وإدوات واعمقاد اعمًتقردة.

ويًتدقمل اًمتـًقؼ أيضًو شمعريػ أظمريـ مـ أسمـوء اًمؾغوت إظمرى سموحلضورة 

ب ذم مًػمة احلضورة اإلكًوكقي وكنم روائع اًمعرسمقي قمـ ـمريؼ شمرمجي مو أؾمفؿ سمف اًمعر

 (1)اًمؼقؿ اإلكًوكقي وإـمالع أظمريـ قمؾقفو.

ويتجغم اًمتـًقؼ أيضًو ذم جموٓت ارشمٌوط قمؿؾقي اًمؽممجي سمؽمىمقي أقمضوء اهلقئي 

اًمتدريًقي وختصقص ضمقائز ومؽوومآت شمشجقعقي ًمؾؿؽممجلم وووع مؼرر شمرمجي ذم يمؾ 

أن يؽقن مؾاًم سملؾمس اًمؽممجي ومقف مع اًمؽميمقز  ختصص ومؿـ يدرس قمؾؿ اًمريووقوت قمؾقف

، وشمشجقع اًمعـويي سموًمؽممجي اًمػقريي اًمتل حتتوج إمم شمدريى (2)قمغم اجلوكى اًمتخصيص

ومران وهقمي ظموـمر وآـمالع قمغم مودة آظمتصوص مع رصقد يمٌػم ذم اًمؾغتلم 

شمعرومًو اًمعرسمقي وإضمـٌقي، ورصد اًمؽممجوت قمغم اًمًوطمي اًمعرسمقي شمالومقًو ًمؾتؽرار و

ًمؾؿجوٓت اًمتل ٓ سمد مـ اًمؽممجي ومقفو، ودقمؿ اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي 

                                                                 

مطٌققموت وزارة اًمثؼوومي  -اًمؾغي اًمعرسمقي وحتديوت اًمعٍم -اًمًّقداًمديمتقر حمؿقد أمحد  1))

 .95ص 2008دمشؼ  -اًمًقريي

اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي واًمتلًمقػ  -ذم ىمضويو اًمتعريى -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد 2))

 .37ص 2010دمشؼ  -واًمـنم
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واًمتلًمقػ واًمـنم سمدمشؼ وشمقومػم اإلمؽوكوت اعموديي ًمف ًمقضطؾع سمدوره ذم جموٓت 

اًمؽممجي، وشمعزيز دور اعمريمز اًمعريب ًمؾقصموئؼ واعمطٌققموت اًمصحقي سموًمؽقيً، ومـ صمؿ 

سملم اعمـظامت اعمعـقي سموًمؽممجي إمم اًمعرسمقي يموعمـظؿي اًمعرسمقي اًمتـًقؼ سملم هذيـ اعمريمزيـ و

ًمؾؽممجي، واعممؾمًوت واعمديريوت اعمعـقي سموًمؽممجي قمغم اًمصعقديـ اعمحكم اًمؼطري و 

 اإلىمؾقؿل ومـ صمؿ اًمعوعمل ذم اًمقىمً كػًف.

 التـسقق الؾغوي عذ الشابؽة -12

عؾقموشمقي واؾمتخدامفو قمغم مـ اًمتحديوت اًمتل شمقاضمففو اًمؾغي اًمعرسمقي ذم مقدان اعم

اًمشوسمؽي )اإلكؽمكً( شمعدد مقاصػوت حمورومفو، إذ إن اًمؾغي اًمعرسمقي شمليت ذم اعمرشمٌي 

اخلومًي ذم اًمعومل مـ طمقٌ قمدد اًمًؽون اعمتؽؾؿلم اهو، ومفل دملء ىمٌؾ اًمػركًقي 

وإعموكقي واًمقوسموكقي واإليطوًمقي، ومع ذًمؽ ومؼد اقمتؿدت مقاصػوت حمورف هذه اًمؾغوت 

ً رؾمؿقًو، ومل يتحؼؼ ذًمؽ قمرسمقًو، وهذه احلول هل كػًفو ذم يمؾ اعمقاصػوت وومرو

 (1)إظمرى ٓؾمتعامل اًمؾغي اًمعرسمقي ذم مجقع اًمتطٌقؼوت اًمؾغقيي اعمؽتقسمي واعمحؽقي.

ودمدر اإلؿمورة إمم أن شمعدد اعمقاصػوت يمدي إمم إؿمؽوٓت ذم اًمشوسمؽي وذم 

ى اًمعديد مـ اعمشؽالت ذم جموٓت اًمٌحٌ ذم ىمقاقمد اعمعطقوت، وذم اإلقمالم، ويًٌ

شمعرف احلروف اًمعرسمقي، وًمدى اعمدىمؼ اإلمالئل، واعمدىمؼ اًمٍمذم، واعمدىمؼ اًمـحقي، 

وذم اًمتحؾقؾ واًمؽميمقى، وشمقًمقد اًمـص أزم واًمؽممجي سملم اًمؾغوت، وشمعرف اًمؽالم 

 (2)وشمريمقٌف، واًمػفؿ أزم ًمؾـص.

                                                                 

جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي  -ؽيىمضويو راهـي طمقل اًمؾغي اًمعرسمقي واًمشوسم -اًمديمتقر حمؿد مرايويت 1))

 .10ص 2006دمشؼ  -سمدمشؼ ذم مممتره اًمًـقي )اًمؾغي اًمعرسمقي واعمعؾقموشمقي(

دمشؼ  -وزارة اًمثؼوومي اًمًقريي -اًمؾغي اًمعرسمقي وحتديوت اًمعٍم -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد 2))

 .64ص 2008
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خصصلم ًمقوع مقاصػوت ومـ هـو يموكً احلوضمي موؾمي إمم اًمتـًقؼ سملم اعمت

اعمحورف اًمعرسمقي واقمتامدهو، وإمم اًمتـًقؼ ذم جمول شمطقير أدوات اًمٌحٌ قمـ 

شمًفقاًل ًمؾقصقل إمم مصودر اعمعؾقموت، ش حمريموت اًمٌحٌ»اعمعؾقموت سموًمؾغي اًمعرسمقي 

وإىمومي سمـوء مقاىمع )ويى( شمػوقمؾقي سموًمؾغي اًمعرسمقي، ودقمؿ منموقموت شمقطمقد 

اعمعؾقموشمقي، عمو هلو مـ أصمر ذم شمًفقؾ شمقاصؾ إومراد  اعمصطؾحوت اًمعرسمقي ذم جمول

 واًمٌوطمثلم اًمعومؾلم ذم هذا اعمقدان.

واًمتـًقؼ ضوري أيضًو ذم جمول اؾمتثامر احلقاؾمقى ذم إكػوذ اعمنموقموت اًمؽٌػمة 

ذم مقدان اًمؾغي اًمعرسمقي )منموع اًمذظمػمة اًمؾغقيي، منموع اعمعجؿ اًمتورخيل، منموع 

 طمقي، منموع معجؿ اعمػوهقؿ، منموع اًمٌـك اًمؾغقيي...اًمخ(.معجؿ اًمتعوسمػم آصطال

واًمتـًقؼ أيضةًو ذم جمةول اًمةؼمامٍ اًمؽمسمقيةي اًمؾغقيةي قمةغم اًمشةوسمؽي مةـ مثةؾ 

سمرامٍ شمعؾقؿ اًمؾغي اًمعرسمقي وشمعؾؿفو ٕسمـوئفو اعمؼقؿلم واعمفوضمريـ، وًمغػم أسمـوئفو مـ 

سمةرامٍ اًمةتعؾؿ اًمةذايت، اًمدول اإلؾمالمقي وهمػمهؿ مـ اًمراهمٌلم ذم شمعؾؿ اًمعرسمقةي، و

وشملهقؾ معؾؿل اًمعرسمقي وشمدريٌفؿ، وسمرامٍ اًمؽممجي اإلقمالمقي..اًمخ، واًمتـًةقؼ ذم 

جمول إهمـوء اعمحتقى اًمرىمؿل قمغم اًمشوسمؽي، وختصقص ضمقائز ٕومضؾ اعمقاىمةع اًمتةل 

 شمعتؿد اًمعرسمقي اًمػصقحي.

أن  ودمدر اإلؿمورة إمم أن كؼطي اًمضعػ اًمرئقًقي ذم اًمقاىمع اًمعريب سمرمتف طمتك

هل ذم وعػ سمـقتف اًمعؾؿقي ذم ممؾمًوشمف إيموديؿقي واًمٌحثقي قمغم يمثرة اًمعؼقل اًمعرسمقي 

اعمتػقىمي ذم اعمرايمز اًمٌحثقي اًمعوعمقي. ويظؾ قمجزكو طمتك اًمققم قمـ إىمومي جمتؿع معرذم 

متؽومؾ يتؿ إكتوج اًمعؾؿ ومقف هق اًمذي حيرمـو مـ اإلومودة اًمؼصقى مـ اًمعقعمي إجيوسمقًو 

اكى اًمًؾٌقي هلو، ويضعـو دومًو ذم مقىمػ اعمًتفؾؽ إلكتوج أظمر سمنموـمف، وشمػودي اجلق

 واًمعوضمز قمـ اؾمتعودة دوره ذم جمول اًمًٌوق اًمعؾؿل واًمتؼـل سمؽػوءة شمـوومًقي قموًمقي.
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قمغم أكف ذم مؼوسمؾ هذه اًمعقامؾ اعمؼؾؼي هـوك حمددات أظمرى شمٌعٌ قمغم آـمؿئـون 

ػوءهتو اًمعوًمقي اعمعتؿدة قمغم اعمـطؼ وآىمتصود شمتعؾؼ ذم مجؾتفو سمطٌقعي اًمؾغي اًمعرسمقي ويم

واجلديي سموعمـوومًي اعمًتؼٌؾقي، ومـ أمهفو ىمدرة اًمؾغي اًمعرسمقي اعمشفقد هلو قمغم امتصوص 

اعمـجزات اًمعؾؿقي وشمداوهلو واإلسمداع ومقفو، وىمد سمرهـً قمغم هذه اًمؼدرة ذم مرطمؾتلم 

ود اإلمؼماـمقري، طموؾمؿتلم إطمدامهو ذم قمٍمهو اًمذهٌل ظمالل مرطمؾي اعمد اًمعٌ

وإظمرى ذم اًمعٍم احلديٌ طمقٌ وؾمعً سمؿروكي وموئؼي وآًمقوت متجددة ذم آؿمتؼوق 

 (1)واًمـحً واًمتعريى قمنمات أٓف مـ اعمصطؾحوت اًمعؾؿقي واًمتؼـقي.

 التـسقق بني مجعقات محاية الؾغة العربقة -13

ن اًمعرسمقي صمؿي مجعقوت أهؾقي همػم طمؽقمقي حلاميي اًمؾغي اًمعرسمقي، شمعؿؾ قمغم صق

ومحويتفو مـ اًمتحديوت اًمتل شمقاضمففو، وشمؼقم سمؿـوؿمط وومعوًمقوت ذم هذا اعمجول، ومثؿي 

مجعقي ذم دوًمي اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، ومجعقي ذم مٍم، ومجعقي ذم اعمغرب، ومجعقي 

، وهـوك جلـي قمؾقو ذم اجلزائر، وجلـي ًمؾتؿؽلم ًمؾغي شمجعقي ومعؾ أمر»ذم ًمٌـون قمـقاهنو 

 ذم ؾمقريي.اًمعرسمقي 

وٓ ؿمؽ ذم أن اًمتـًقؼ سملم هذه اجلؿعقوت ذم جموٓت قمؿؾفو أمر مفؿ ضمدًا، 

ذًمؽ ٕن شمٌودل اًمتجورب واإلومودة مـ اعمـوطمل اإلجيوسمقي يًفؿ ذًمؽ يمؾف ذم دومع قمؿؾ 

هذه اًمؾجون ظمطقات إمم إموم، يمام أن اًمعؿؾ اًمتطققمل ذم هذه اجلؿعقوت مثول طمل 

 ي وظمدمي ًمغتفو.قمغم آكتامء إصقؾ إمم إم

 التـسقق بني مؽتب تـسقق التعريب وإدارات ادـظؿة -14

صمؿي ضمفقد ذم جمول اًمتعريى سمذًمتفو اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم، 

                                                                 

رؤيي مًتؼٌؾقي  -سمقي واًمتعؾقؿاًمؾغي اًمعر -اًمؾغي اًمعرسمقي ذم فمؾ حتديوت اًمعقعمي -اًمديمتقر صالح ومضؾ 1))

 .465ص 2008أسمق فمٌل  -مريمز اإلمورات ًمؾدراؾموت واًمٌحقث آؾمؽماشمقجقي -ًمؾتطقير
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ومو شمزال شمٌذ هلو، ذم إداراهتو واعمؽوشمى واعمرايمز اًمتوسمعي هلو. وًمؼد دمّؾً هذه اجلفقد ذم 

قمغم إكجوزهو، واًمتقصؾ إمم مؼؽمطموت  منموقموت متعددة قمؿؾً هذه اجلفوت

 وشمقصقوت ؾمعً إمم شمـػقذهو قمغم اًمصعقد اًمؼقمل.

ومـ سمدهقوت شمـًقؼ اًمتعريى أن شمـطؾؼ هذه اعمنموقموت مـ اؾمؽماشمقجقي واطمدة 

ورؤيي واوحي وظمطي حمؽؿي حتوؿمقًو ًمؾتؽرار واظمتصورًا ًمؾجفقد. وعمو يموكً إدارة 

يمون ٓ سمد مـ أن  (1)طي اًمعومي ًمتعريى اًمتعؾقؿاًمؽمسمقي ذم اعمـظؿي ىمد أكجزت مـ ىمٌُؾ اخل

يؽقن صمؿي شمـًقؼ سملم شمؾؽ اخلطي واخلطي اًمعومي ًمتـًقؼ اًمتعريى مودام شمعريى اًمتعؾقؿ 

يؿثؾ ضموكًٌو مـ ضمقاكى اخلطي احلوًمقي، إذ ٓ رء يعؿؾ قمغم اًمـجوح مثؾ اًمتـًقؼ 

 يوت واوحي. سمؿعـوه اًمتؽومكم واًمتـظقؿل واعمقضمف إمم حتؼقؼ أهداف حمددة وهمو

 تؽؾقف جلان لؾؿتابعة -15

مودام صمؿي همقوب ًمؾجون اعمتوسمعي، يمون مـ اعمػروض أن شمؽقن هـوك جلـي متوسمعي 

سمعد يمؾ مممتر ًمؾتعريى عمتوسمعي شمـػقذ شمقصقوشمف، وأٓ يؽتػك ومؼط سمنرؾمول اًمتقصقوت 

طمٌوط أو إمم اجلفوت اعمعـقي سموًمتـػقذ، وإكام ٓسمد مـ متوسمعي طمثقثي سمغقي إكػوذهو دون إ

ومتقر مـ أقمضوء اًمؾجـي مـ ضمّراء هذه اعمتوسمعي، ذًمؽ ٕن اعمحووٓت اعمتعددة و 

اإلسار اعمتتوزم واًمتحكم سموًمصؼم، ذًمؽ يمؾف يؿؽـ أن يمدي إمم حتؼقؼ اًمغويي، ورطمؿ 

 اهلل ؿموقمركو اًمعريب إذ يؼقل:

ــواب أن يؾجــا  ومــدمن لؾؼــرب لبب

 

ــه   أخؾــق بــذي الصــز أن اظــى بحاجت

ب جلـي اعمتوسمعي مؼتٍمًا قمغم اًمـطوق اعمحكم ومؼط، وإكام هـوًمؽ همقوب وًمقس همقو 

ًمؾجون اعمتوسمعي قمغم اًمـطوق اًمؼقمل وموٓؾمؽماشمقجقوت واخلطط اًمتل ووعتفو اعمـظؿي 

                                                                 

اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي  -اخلطي اًمعومي ًمتعريى اًمتعؾقؿ -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد وآظمرون 1))

 .2011شمقكس  -واًمثؼوومي واًمعؾقم )إدارة اًمؽمسمقي(
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اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم مل يطٌؼ معظؿفو قمغم اًمصعقد اًمؼقمل، ويمؿ مـ 

ـ ذًمؽ يمؾف مل يمد إمم حتؼقؼ وًمؽ (1)ضمفقد سمذًمً ذم قمؼد اعمممترات واًمـدوات!

إهداف اعمرضمقة واًمغويوت اعمـشقدة سمًٌى همقوب اعمتوسمعي مـ ضمفي، وقمدم اإلًمزام 

 مـ ضمفي أظمرى.

واخلالصي اًمتل كـتفل إًمقفو سمعد أن ذيمركو أهؿ اعمجوٓت ذم شمـًقؼ اًمتعريى هل 

ؽ أن آكطالق مـ اؾمؽماشمقجقي واطمدة، وأهداف واوحي، ومعويػم متػٍؼ قمؾقفو، ذًم

يمؾف ُيًّفؾ اًمعؿؾ ذم هذا اًمطريؼ، وممو يًّفؾ اًمعؿؾ أيضًو أن شمتقومر ذم كػقس اًمعومؾلم 

ضمذوة اإليامن سموًمتعريى، وقمؿؼ آكتامء إمم إمي وًمغتفو إم اًمعرسمقي اًمػصقحي، وىمقة 

 وت، واًمتغؾى قمغم اعمعّقىموت.اإلرادة، واإلسار قمغم مقاضمفي اًمتحدي

 ل:ورطمؿ اهلل ؿموقمركو اًمعريب إذ يؼق

 إذا اإلقــــدامن كــــان هلــــم ركابــــا

 

ـــا اشتعصـــ  ـــاٌل ـوم ـــوٍم مـ  ى عـــذ ق

  

             

 

                                                                 

دمشؼ  -وزارة اًمثؼوومي اًمًقريي -اًمؾغي اًمعرسمقي وحتديوت اًمعٍم -د اًمًّقداًمديمتقر حمؿقد أمح 1))

 .158ص 2008
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 -دار اعمعورف سمؿٍم -حترير الـحو العريب -إسمراهقؿ مصطػك وآظمرون -1

 .1958اًمؼوهرة 

جمؾي اًمؾًون  -مـظومة التـسقق: ادػفوم واإلجراء -اًمديمتقر أمحد ؿمحالن -2

 .1998اًمرسموط  -مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى -ناًمعدد اًمًوسمع وإرسمعق -اًمعريب

مـفجقة مؽتب تـسقق التعريب يف اختقار  -اؾمؾؿق وًمد ؾمقدي أمحد -3

 .2011اًمرسموط  -مؽتى شمـًقؼ اًمتعريى -ادصطؾحات العؾؿقة ووضعفا

اجلؿعقي  -كدوة الؾغة العربقة بني الواقع وادلمول -اًمديمتقر أمحد هقؽؾ -4

 .2001مورس  -اًمؼوهرة -اخلػميي اإلؾمالمقي

كدوة جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي  -الؾغة العربقة واإلعالم -اًمديمتقر شمريمل صؼر -5

 .1998كقومؿؼم  -سمدمشؼ

 اجلزء إول. -البقان والتبقني -اجلوطمظ -6

صـاعة ادعجم العؾؿي ادتخصص من مـظور  -اًمديمتقر ضمقرج مٍمي -7

 .2000اًمعدد اخلؿًقن ديًؿؼم  -جمؾي اًمؾًون اًمعريب -الؾساكقات احلديثة

جمؾي )طمقار  -ادممترات الؾغوية وجدواها -ضمقزيػ اًمقوساًمديمتقر  -8

 .2005سمػموت  -اًمعدد اًمثومـ -اًمعرب(

جمؾي اًمعريب  -الؾغة العربقة والصقاغات الغربقة -طمًلم أمحد أملم -9

 .1998يقًمقق  476اًمعدد  -سموًمؽقيً
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ادؽتب اإلقؾقؿي دـظؿة الصحة العادقة  -اًمديمتقر ظموًمد حمقل اًمديـ مـقؿـي -10

 .2011آؾمؽـدريي  -ق ادتوشطإلقؾقم ذ

دار اًمطؾقعي  -دراشات يف السمجة وادصطؾح والتعريب -ؿمحودة اخلقري -11

 .2007دمشؼ  -اجلديدة

ادممترات والـدوات التي عؼدهتا ادـظامت واهلقئات  -اًمديمتقر ؿمؽري ومقصؾ -12

العربقة حول تعريب التعؾقم اجلامعي يف جمالت ادصطؾح العؾؿي والسمجة 

 .1982قمرض ودراؾمي  -والتللقف

السقاشة الؾغوية الؼومقة  -ؿمؽري اعمٌخقت، ظموًمد اًمقهمالين، حمؿد اًمشقٌوين -13

 .2010شمقكس  -اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم -لؾغة العربقة

اًمؾغي اًمعرسمقي  -الؾغة العربقة يف ظل حتديات العودة -اًمديمتقر صالح ومضؾ -14

يمز اإلمورات ًمؾدراؾموت واًمٌحقث مر -واًمتعؾقؿ: رؤيي مًتؼٌؾقي ًمؾتطقير

 .2008أسمق فمٌل  -آؾمؽماشمقجقي

 -اًمدار اًمعرسمقي ًمؾؽتوب -قاموس الؾساكقات -اًمديمتقر قمٌد اًمًالم اعمًدي -15

 .1984اًمطٌعي إومم  -شمقكس -ًمقٌقو

اًمعدد اًمراسمع  -ديوجني مصباح الػؽر -اًمديمتقر قمٌد اًمصٌقر ؿموهلم -16

 .1976اًمًـي اًمعوذة  -واًمثالصمقن

مممترات التعريب يف الوطن العريب عذ مدى  -د اًمؽريؿ ظمؾقػياًمديمتقر قمٌ -17

مممتر جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي  -مبادئ وتوجفات وتوصقات:  كصف قرن

 .2012سموًمؼوهرة قموم 

 -سمػموت -اعمريمز اًمثؼوذم اًمعريب -ثؼافتـا يف ضوء التاريخ -قمٌد اهلل اًمعروي -18

 .1988اًمطٌعي اًمثوكقي 
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 -مؽتٌي اًمـفضي اعمٍميي -ؾم ادصطؾحمؼدمة يف ع -اًمديمتقر قمكم اًمؼوؾمؿل -19

 .1987 -اًمؼوهرة -اًمطٌعي اًمثوكقي

 -معاجلة الرموز العؾؿقة يف الؽتب اددرشقة العربقة -اًمديمتقر قمكم اًمؼوؾمؿل -20

 .2010 -اعمممتر اًمًـقي اًمتوؾمع عمجؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ

-33اًمعدد اعمزدوج  -جمؾي اًمقطمدة -الؾغة العربقة أداة توحقد -ىموؾمؿ اًمعتؿي -21

 .1987ًمعوم  34

 .2010 -قواعد اإلمالء -جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ -22

اًمؾغي  -التعريب والسمجة كحو رقؿـة الؾغة العربقة -اًمديمتقر حمؿد احلـوش -23

مريمز اإلمورات ًمؾدراؾموت  -اًمعرسمقي واًمتعؾقؿ: رؤيي مًتؼٌؾقي ًمؾتطقير

 .2008أسمق فمٌل  -واًمٌحقث آؾمؽماشمقجقي

عالم وتـؿقة ادؾؽة الؾغوية بني الواقع اإل -اًمديمتقر حمؿد اًمؽردي -24

كدوة جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ )اًمؾغي اًمعرسمقي واإلقمالم(  -والطؿوح

 .1998كقومؿؼم 

ادـفجقة العامة لسمجة ادصطؾحات  -اًمديمتقر حمؿد رؿمود احلؿزاوي -25

 .1981سمػموت  -دار اًمعرب اإلؾمالمل -وتوحقدها وتـظقؿفا

 -ادصطؾح العؾؿي بني الصقاغة والتداول -حمؿد ؾموذم وحمؿد كويً احلوج -26

 .2000ديًؿؼم  -اًمعدد اخلؿًقن -جمؾي اًمؾًون اًمعريب

اعمممتر  -قضايا راهـة حول الؾغة العربقة والشابؽة -اًمديمتقر حمؿد مرايويت -27

 .2006قموم  -اًمًـقي عمجؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ )اًمؾغي اًمعرسمقي واعمعؾقموشمقي(

مؽتٌي  -العربقة الؽالشقؽقة وادعارصةمعجم  -اًمديمتقر حمؿد يقؾمػ روو -28

 .2006سمػموت  -اًمطٌعي إومم -ًمٌـون
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تطوير مـاهج الؼواعد الـحوية وأشالقب التعبر  -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -29

ؾمؾًؾي اًمـفقض سمتعؾقؿ اًمؾغي  -يف مراحل التعؾقم العام يف الوطن العريب

 .1987شمقكس  -اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم -اًمعرسمقي

مطٌعي  -اآلفاق ادستؼبؾقة لتطوير السبقة العربقة -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -30

 .2001دمشؼ  -اًمعجؾقين

وزارة اًمثؼوومي  -الؾغة العربقة وحتديات العرص -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -31

 .2008دمشؼ  -اًمًقريي

زارة اًمثؼوومي و -الؾغة العربقة وحتديات العرص -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -32

 .2008دمشؼ  –اًمًقريي 

وزارة اًمثؼوومي  -الؾغة العربقة واقعًا وارتؼاءً  -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًقد -33

 .2010دمشؼ  -اًمًقريي

اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى  -يف قضايا التعريب -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -34

 .2010دمشؼ  -واًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم

اعمـظؿي  -اخلطة العامة لتعريب التعؾقم -آظمروناًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد و -35

 .2011شمقكس  -اًمعرسمقي ًمؾؽمسمقي واًمثؼوومي واًمعؾقم

 -جمؾي اًمتعريى -الؾغة العربقة يف الثؼافة واإلعالم -اًمديمتقر حمؿقد أمحد اًمًّقد -36

 .2012يقكقق  42اًمعدد  -اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي واًمتلًمقػ واًمـنم

جمؾي  -ىض ادصطؾحات يف الؽتابات العربقةفو -حمؿقد إؾمامقمقؾ صوًمح -37

 .2003اًمرسموط  -اًمعدد اًمثوًمٌ -دراؾموت مصطؾحقي

تعريب التعؾقم العايل واجلامعي يف ربع الؼرن  -اًمديمتقر حمؿقد طموومظ -38

 .1985كدوة اًمرسموط  -األخر
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دور ادصطؾحات ادوحدة يف تعريب العؾوم  -اًمديمتقر حمؿقد ومفؿل طمجوزي -39

 .1998اًمعدد اًمًوسمع وإرسمعقن  -ؾًون اًمعريبجمؾي اًم -وكرش ادعرفة

 -الؾغة العربقة يف الؼرن احلادي والعرشين -اًمديمتقر حمؿقد ومفؿل طمجوزي -40

 .1998جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ قموم  -كدوة اًمؾغي اًمعرسمقي واإلقمالم

اًمدار اًمعرسمقي  -قضايا الثؼافة العربقة ادعارصة -اًمديمتقر حمقل اًمديـ صوسمر -41

 .1982شمقكس  -ًمؾؽتوب

جمؾي  -التخطقط الؾغوي والتعريب -اًمديمتقر مصطػك قمقض سمـل ذيوب -42

اعمريمز اًمعريب ًمؾتعريى واًمؽممجي  -اًمعدد اًمثوين وإرسمعقن -اًمتعريى

 .2012دمشؼ  -واًمتلًمقػ واًمـنم

جمؾي  -عؿؾقة التعريب: األشالقب وادشاكل واحلؾول -اًمديمتقر كزار اًمزيـ -43

 .1987، طمزيران ومتقز 34-33اًمقطمدة اًمعدد 
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