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 طثٍعح انعصس ٔتعهٍى انهغح

 ()أ. د. ٌعٍٔد اىك٘ؽ

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٤٩ٰٞ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ثٕػي ٦ػ٨ قػ٧ةت 

كأف ٩ٞٙ ٤ٔٯ ٔؽد ٨٦ ا٧٣ـاٱة ا٣ذػٰ كٌٚؿ٬ػة ٣تردٞػةء ثٮاٝػٓ ا٣ٕىؿ ا٣عةًؿ، 

 د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح، كأف ٩جٲ٨ قج٢ ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٣ٮقةا٢.

ىرمنىدماتىالطصرىالحاضى-أواًل
دكا قػػ٧ةد٫ َة٧٣ػػة أمػػةر ا٣جػػةظسٮف إ٣ػػٯ َجٲٕػػح ا٣ٕىػػؿ ا٣عةًػػؿ، كٔػػؽٌ 

كػىةاى٫، ك٨٦ ٬ػؾق ا٣كػ٧ةت أ٩ػ٫ ٔىػؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح وا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة ، 

كا٣ذٞة٩ػػح ٬ػػٰ ا٣ضة٩ػػت ا٣ذُجٲٞػػٰ ٤ٕ٤٣ػػ٥، ك٬ػػٮ ٔىػػؿ ا،دىػػة،ت ا٣كػػؿٱٕح، 

كا،٩ذنةر ا٣سٞةٰٚ ا٣ؼةَٙ، كٔىؿ ا٣ذ٘ٲؿات ا٣كؿٱٕح كا٣ذجػؽ،ت ا٧٣ٛةصبػح، 

 .إ٣غ٩ٲةت...١٣ذؿكك ا٣ٌٛةء، كقجؿ أٗٮار ا٧٣عٲُةت، كاقذؼؽاـ اإلكٗـ

ع كا٧٣ؿك٩ح كا٣ٞؽرة ٤ٔػٯ ا٣ذؿ٠ٲػت، ٪ٮٌ د كا٣ذٌ ك٦ٛذةح ا٣عٌةرة ا٣عؽٱسح ا٣ذٕؽٌ 

ف كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح كا٣نػةث١ح ١٣ذػؿك٬ٮ ا٣ٕ٪ىؿ ا٣عة٥٠ ٰٚ زٮرة اإلكا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم 

ا٣ىػ٪ةٔٲح اوك٣ػٯ، ا٣سػٮرة  ٱع٧١ٮفأف ٠ةف ا٣ذضةر كرأس ا٧٣ةؿ  واإل٩ذؿ٩خ  ثٕؽ

 ا٣سٮرة ا٣ى٪ةٔٲح ا٣سة٩ٲح. خ ا٣ُةٝح كاإلدارة ا٣عؽٱسح ظة٧٠ٰكثٕؽ أف ٠ة٩

ك٦ػػ٨ ػىػػةاه ٬ػػؾا ا٣ٕىػػؿ قػػؿٔح ا٣ذػػؽٜٚ ا٧٣ٕؿٚػػٰ، كقػػٲؿكرة ٝػػٲ٥ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و
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ا،قذ٭تؾ، كا٩عكةر ا٣ٞٲ٥ ا٧٣ٕ٪ٮٱح، ك٬ٲ٧٪ح اوٝٮٱةء ٤ٔٯ ا٣ٌػٕٛةء، كازدكاج 

ٮ٧٣ػح اػذ٤ٛػخ ا٣٪ْػؿة إ٣ٲ٭ػة، ا٧٣ٕةٱٲؿ ٰٚ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ٌٞةٱة ا٣ٕة٧٣ٲح ٰٚ ّػ٢ ٔ

 ٨٧ٚ كاصؽ ٚٲ٭ة صٮا٩ت ٦ٌٲبح، ك٨٦ كاصؽ ٚٲ٭ة صٮا٩ت ٧٤ْ٦ح.

أ٦ة ا٣ؾٱ٨ ٱؿكف أف ٰٚ ا٣ٕٮ٧٣ح صٮا٩ت ٦ٌٲبح ٚٲ٪٤ُٞٮف ٰٚ رؤٱػذ٭٥ ٦ػ٨ 

أف ا٣ٕٮ٧٣ح ٬ٰ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذػٰ ٱضػؿم ث٧ٞذٌػة٬ة إ٣٘ػةء ا٣عػٮاصـ ثػٲ٨ ا٣ػؽكؿ 

٣ذضـاػح إ٣ػٯ ظة٣ػح كا٣نٕٮب، كد٪ذ٢ٞ ٚٲ٭ة ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٦ػ٨ ظة٣ػح ا٣ٛؿٝػح كا

ؽ، ك٨٦ ظة٣ح ا٣ىؿاع إ٣ٯ ظة٣ح ا٣ذٮاٚػٜ، ك٦ػ٨ ظة٣ػح ا٣ذجػةٱ٨ ا،ٝذؿاب كا٣ذٮظٌ 

كا٣ذ٧ةٱـ إ٣ٯ ظة٣ح ا٣ذضة٩ف كا٣ذ٧ةز٢، ثعٲر ٱ١ٮف ز٧ػح كٔػٰ ٔػة٧٣ٰ كٝػٲ٥ 

٦ٮظؽة دٞٮـ ٤ٔٯ ٦ٮازٲٜ إ٩كة٩ٲح ٔة٦ح
 6و

. 

ك٬٪ةؾ آزةر إٱضةثٲح ٤٣ٕٮ٧٣ػح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٧٠ػة ٱػؿل ٬ػؤ،ء، إذ إف 

٣ٕٮ٧٣ح كٌٚؿت ٤٣٪ْةـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ كقةا٢ ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح، كظةْٚخ ا

٤ٔػٯ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، كأقػ٭٧خ ٚػٰ ا٣ذجػةدؿ ا٣سٞػةٰٚ ا٣سٮرة ا٣ذٞة٩ٲػح 

كا،صذ٧ةٰٔ كا٧٤ٕ٣ٰ كاإلٔت٦ٰ، كٱٌكؿت د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت اوص٪جٲح، كا٣ذؿص٧ح 

٣ضؽٱؽة، ك٦٪عػخ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة، ٚأٗ٪خ ا٣ٕؿثٲح ث١سٲؿ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا

ٔػػةن ٚػػٰ اوقػػة٣ٲت كا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ٕةوػػؿة، ك٦نػػة٬ؽة اوٚػػتـ ا٣ٕؿثٲػػح د٪ٮٌ 

 ٩ٲح دكر ٠جٲؿ ٰٚ إٗ٪ةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.١٣ذؿكا٧٣ذؿص٧ح، ك٠ةف ٤٣ذؿص٧ح اإل

٧ػؽ اإلٔػتـ ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ كٰٚ ٢ّ ا٣ٕٮ٧٣ح أٱٌةن ٧٠ة ٱؿل ٬ػؤ،ء، أذ

ر كا٧٣ك٤كػتت ٤٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح، ٚ٭ػٰ ٚػٰ ٩نػؿات اوػجػةثؿا٦ض٫ ا٣

، ك٬ػٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح إ٣غا٣ذةرٱؼٲح كاوظةدٱر ا٣ؽٱ٪ٲح، كا٣جؿا٦ش ا٣سٞةٚٲػح...

ا٤٣٘ح  واإل٩ذؿ٩خ ، كإف ٠ةف ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح ٦ةزاؿ ٦عؽكدان. ٧٠ة أف  

                                                 

ثعػر أ٣ٞػٰ ٚػٰ  -ا٣ٕٮ٧٣ح كآ٣ٲةت ا٣ذ٭٧ٲل ٚػٰ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح -ظضةزم أظ٧ؽ ٦ضؽم  6و

 .61ص ٦6991ؤد٧ؿ صة٦ٕح ٚٲتد٣ٛٲة ٰٚ اوردف ٔةـ 
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ىدت فْ األوه امىجحدة وامىٌظىات امعامىٔة امدومٔة عنّ أًُا وي امعربٔة اعج  

 نّ امصعٔد امعامىْ.امنغات امصت امىعجىدة فُٔا ع

عاً فيْ ثعنئه امعربٔية مغٔير أبٌا ُيا  وأن ووي امىالحظ أٓضاً أن ثىة ثِش  

بعد أحيداث امحيا ي ع ير ويي أٓنيِ  ًحيِ  اثىة فضِالً وي امغرب وأورٓك

 ف امعرب ومغجُه ووٌاحْ ثفكٔرَه.ثعر  

وأوييا امييالٓي ال ٓييرون فييْ امعِمىيية إال امماًييط امىظنييه فٌٔ ن ييِن فييْ 

كجاثِرٓات اميال إًصيأًة ِمىة وكٌَّت األقِٓاء وي فرض اميدامع رؤٓجُه وي أن

امجْ ثصىح بافجراس امىصجضعفٔي بالرٓعة امجبا   امحر وحرٓية امصيِع عنيّ 

جارو ي( ٍحد  ثعبٔر )روجٔ
(2)

. 

وثىة وي ٓرى أن امعِمىة امنغِٓة َْ وي أخ ر أًِاع امعِمىية ألًُيا ثي  ي 

ألورٓكٔة عنّ غٔرَا وي امنغات وامث افيات  إمّ َٔىٌة امنغة اإلًمنٔزٓة وامث افة ا

وَالا ٓ ثر فْ امصنِك وامجربٔة وامجفكٔر  ف يد أ ت شئا ة امنغية اإلًمنٔزٓية فيْ 

امجعنٔه وامعىل ووشا ل امج ٌٔية امحدٓثية واإلعيالا واالثصياالت إميّ ثُىئض 

 امنغة امعربٔة وطىس وظاَر االًجىاء واالعجزاز بامعربٔة وثراثُيا وثارٓهُيا ويا اا

ثعنه امنغات األجٌبٔة كان مىصنحجُا وعنيّ حصياب اشيجبعا  امعربٔية  كىيا أن 

 يرت باإلًمنٔزٓية ألن امىميالت امعربٔية غٔير وصيمنة فيْ األبحاث امعنىٔة ً  

 فُارس امى شصات امعنىٔة كىا ٓرى َ الء.

ووي امىالحظ أٓضاً اًحصار امفصحّ وي وشا ل اإلعالا بصبط زحي  

امنغييِي وامٌظييرة امفِقٔيية منىيي َنٔي بامنغيية امنُمييات امىحنٔيية وامُميئي 

وثىية ث يمٔ  األجٌبٔة ثماه امىي َنٔي بامعربٔية وام يا ىٔي عنيّ ثدرٓصيُا. 

                                                 

ثعرٓييط وحىييد  -امعِمىيية امىزعِوييةو امِاقيي  واممييالور وامبييدا ل -روجٔييٍ جييارو ي (2)

 .91ص 9191صٌعاء  - ار امصِاقْ منٌ ر وامجِزٓ  -امصبٔ نْ
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كٗػي ا٣ُػؿؼ ٔػ٨  ،٤٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ثٕي ٨٦ ثٲؽ٥٬ ا٣ٞؿار ٰٚ اإلٔتـ

ا٩ذنةر او٣ٛةظ اوص٪جٲح كاقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٣ذػؽاكؿ ا٣ٲػٮ٦ٰ ا٧٣٪ُػٮؽ كا١٧٣ذػٮب، 

 مح كا٣ٕؿثٲـم ٰٚ ٦ؿا٠ـ ا٣ذٮاو٢ ا،صذ٧ةٰٔ ككقةا٫٤.كا٩ذنةر ا٣ؽرد

ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٩عكةر ا٣ٛىٲعح ٧٣ى٤عح ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٦ة ٱتظػِ ٚػٰ 

ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح كظذٯ ٰٚ ٤٠ٲح ٦٪ةٝنةت رقةا٢ 

دؽٔٮ إ٣ػٯ ٨٦ ظٲ٨ ٳػؿ اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اإل٩كة٩ٲح، ك٦ة ٩ك٫ٕ٧ ٨٦ وٲعةت 

ٚػٰ  ،ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذُجٲٞٲح ثة٤٣٘ح اوص٪جٲح ٤ٔٯ أ٩٭ػة ا٤٣٘ػح ا١٣ٮ٩ٲػحد٤ٕٲ٥ ا٧٣ٮاد 

ظٲ٨ أف ز٧ح ٝىٮران كص٧ٮدان كدعضؿان ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ظػٌؽ ز٧ٔ٭ػ٥، ٧٠ػة أف 

ز٧ح ػؿكصةن ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮؼ ٣ؽل أرثةب ا٣عؽازح ٰٚ ٢ّ ا٣ٕٮ٧٣ح
 6و

. 

إ٣ٯ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٦كأ٣ح د٭٧ٲل ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٮّٲػٙ كقػٮؽ ا٧ٕ٣ػ٢،  كٱٌةؼ

٨٤ٕ ث٘ؿض ا٣ذٮّٲٙ د٪ه ٤ٔٯ ٩ضةح ا٧٧٣ذع٪ٲ٨ ثة٤٣٘ػح دي ٧كةثٞةت ا٣ذٰ إذ إف ا٣

اوص٪جٲح كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح، ك٣ٲف ز٧ح ٩ه ٤ٔٯ ا٣٪ضةح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وث٪ػةء ا٣ٕؿثٲػح. 

ك٬ؾا أدل إ٣ٯ ػ٤ؼ٤ح ا،٩ذ٧ةء كا٬ذػـاز ا٣ج٪ٲػةف ا،صذ٧ػةٰٔ ك٠ؿا٬ٲػح ا٤٣٘ػح اوـ 

 ثٲح.كا٣ذٮص٫ ٩عٮ إدٞةف ا٤٣٘ح اوص٪جٲح كإ٧٬ةؿ ا٣ٕؿ

ك، ٱ١٧٪٪ة أف ٩٪كػٯ ػُػؿ ا٧ٕ٣ة٣ػح اوص٪جٲػح ٤ٔػٯ اورض ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ 

ظٲر ٠سؿة ا٧٣ٛؿدات ا٣ٮاٚؽة كاوػُةء ا٣ٛةظنح ٰٚ دؿ٠ٲػت ا١٣ػتـ كوػٮغ 

ا٤٣٘ػػح، ك٤ٔػػٯ أٱػػؽم ا٣ٕػػة٦تت  ، كإٚكػػةد ا٣ؾااٞػػح ا٣ٕؿثٲػػح كص٧ػػةؿا٣ض٧ػػ٢

 اوص٪جٲةت ٱ٪نأ أَٛةؿ ثٕي اوقؿ ٰٚ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ.

ىومىاللعظىفيىرصرناىالحاليتطلى-ثانوًا
ا٩ذ٢ٞ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٞػٲ٨ كا٣ذعٛػٲِ كا٣ذكػ٧ٲٓ إ٣ػٯ 

                                                 

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ؼػة٦ف ٧٤٣ض٤ػف  -ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ دٮاص٫ ا٣ٕؿثٲػح -ا٣ؽ٠ذٮر قةـ ٦جةرؾ ا٤ٞ٣ٜ  6و

 .6161 -دثٰ -ا٣ؽك٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
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اهتًّٖر، وإلصاب اهًتػوًٌٖ اهًّارات اهوغْٕث اهرئٖصث يحادجةث واشةتًاغاو واةرا ة 

 ولتاةث، وإلصاةّى اهًّارات اهفرغٖث همن يٌ ِذه اهًّارات اهرئٖصٖث األرةع.

إهٓ اهوغةث غوةٓ هٍّةا يعًْغةث يةٌ اهحقةائك واأل مةا   لًا اٍتقن يٌ اهَظر

واهقْاغد واهًصعوحات، غوٓ اهًػوى هن ٕوقَّا هوًةتػوى، ويةا غوةٓ اهًةتػوى إ  

وةقدر  فظُ هّا ٕػد يتًمَاو يةٌ اهوغةث، إهةٓ اهَظةر إهّٖةا هن ٕحفظّا وٕصتظّرِا، 

ِةذا  غوٓ هٍّا غادة، وذهك فٔ ضْ  يػعٖات غوى اهَفس واهًدرشث اهصوْلٖث فةٔ

  ْ ن اهًّةارات إ  اهػوى. و  تمتصب اهػادات إ  ةػد تمةٌْٕ اهًّةارات، و  تتمة

ةاهًران واهًًارشث واهتمرار اهًتَةٔ غوةٓ اهفّةى، واهتعةعٖع واهتػزٕةز واهتْ ٖةُ 

 واهقدوة اهحصَث يًٌ ٕحالّٖى اهًتػوى فٔ هجَا  اهًًارشث واهًران.

ى يةٌ ٌ اشتراتٖعٖث اهةتػو  ًّا اٍعوك يوِذا ا ٍتقال فٔ تػوٖى اهوغث وتػو  

ه ن اإلتقان، ةحٖث تصتح يًارشث اهوغث تتصى ةاهصاليث واهعةْدة واهصةْٖهث 

 ث وظتع.اهوفظٖث هتغدو ولأٍّا شعٖ  

وإذا ههقَٖةةا ٍظةةرة غوةةٓ وااةةع تػوةةٖى هغتَةةا اهػرةٖةةث وتػوًّةةا فةةٔ ضةةْ  

ا تعاِات اهحدٕحةث فنٍَةا ٍال ةغ هن جًةث ضةػفاو فةٔ يصةتْى ِةذا اهتػوةٖى 

 ، وٕتعوٓ ِذا اهضػف فٔ:واهتػوى

تدٍٔ يصتْى اهًتخر ٌٖ فٔ األغى األغوب، إذ إن ِذا اهًصةتْى    -1

ٕراةةٓ إهةةٓ اهًصةةتْى اهًعوةةْب اهقةةادر غوةةٓ تًحةةن اهوغةةث فًّةةاو 

 واشتػًاهّا شوًٖث فٔ اهًحادجث واهمتاةث واهتػتٖر.

ٓ اهمفإات اهالزيث هوتػو -2 ٔ األغى األغوب، إه ٔ اهوغث ف  ى اهفػ ال:ٖافتقار يػوً

 .لفإث اشتػًال اهوغث اهػرةٖث شوًٖث فٔ اهعرح واهًَااعث واهتػتٖر 

 خعٖط هودروس وصْغ هِدافّا شوْلًّٖالفإث اهت. 

 .لفإث تَفٖذ اهدروس 
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 .ًنفاٗث اضخثارة اىراـػ٘ث ىيخػي 

 .ٖنفاٗث إدارة اىخفاغو اىصف 

 .نفاٗث حٔظ٘ؿ اىذتسات اىخػيٍ٘٘ث ـٖ ٌٔاكؿ حرٗرة 

 يٍ٘٘ث ـٖ أثِاء اىػسض.نفاٗث حٔظ٘ؿ اىٔضائو اىخػ 

 .نفاٗث حٔـ٘س اىػالكات اإلُطاُ٘ث 

 .نفاٗث حٔظ٘ؿ اىػالكث ةَ٘ اىٍؤضطات اىخػيٍ٘٘ث واىٍخخٍع 

وإذا أطفِا إىٕ ذىم ؽ٘اب حػيً٘ ٌٔاد اىػئم اىصح٘ث وؽ٘سْاا ٌاَ اىػيأم 

ٌاع اىػياً ةاان اىارغٔة  ،اىتحخث واىخػت٘ل٘ث ةاىيؾث اىػسة٘ث ـٖ ةػض اىرول اىػسة٘اث

ٌٔطأغ٘ث ٌلِػاث ٌاَ ٌثاو  ىخػياً٘ اىػيأم ةاىػسة٘اث حطاخِر إىإ دوا   اىٍذيصث 

اىػالكث اىٔث٘لث ةَ٘ اىيؾث واىفهس، ـااىٍخػيً اىازي ٗاخػيً ةيؾخاّ اكم ٗهأن أكارر 

ٔ  غيٕ اىخٍثو واإلدراك واىخحص٘و اىٔاغٖ واىخٍه   ر اكشا٘اء واىحهاً َ ٌَ حصا

اج كاً٘ غيٍ٘اث غيإ غي٘ٓا وُلرْا، وإُشاء غالكات حرٗارة ةاَ٘ ٌفسداحٓاا، وإُخا

، وححل٘اق روح انُخٍااء واىٍٔاغِاثأضاس ٌَ إدرانّ وإةراغّ
(4)

وْاا ْاٖ ذي ، 

كاسن وغيإ اٌخاراد ٌذسحات اىخاٌػات اىطٔرٗث ـٖ ٌذخياؿ ٌ٘اادَٗ اىٍػسـاث 

 ناٌو د٘س شاْر ودى٘و غيٕ ـػاى٘ث حػيً٘ ٌٔاد اىٍػسـث ناـث ةاىيؾث اكم.

 2102ىفهاس اىػسةاٖ غاام وىلر ورد ـاٖ اىٍشاسو  اىازي أُخشحاّ ٌؤضطاث ا

%  87أن ُطاتث « ىِِٓض ةيؾخِا: ٌشسو  نضخشساف ٌطخلتو اىيؾث اىػسة٘اث»وغِٔاُّ 

% حارر س ةاىيؾاث  88ـٖ دول اىٍشسق اىػسةٖ حرر س اىػئم ةاىيؾاث اإلُخي٘شٗاث، و

اىفسُطاا٘ث ـااٖ دول اىٍؾااسب اىػسةااٖ. وِٗطااحب ذىاام غياإ واكااع انٌخحاُااات 

 % 87% ةاىيؾث اإلُخي٘شٗث، و  76% ٌلاةو  04ِو إن اىػسة٘ث ىً حواىتحٔث، ـاىيؾث 

                                                 

اضاخساح٘خ٘ث وغِ٘اث ىخٍهاَ٘ اىيؾاث اىػسة٘اث ٌاَ إحاراث أثسْاا  -اىرنخٔر ٌحٍر َة حطَ اىشٗاس (4)

ٔ ٌات  .061ص  2106دةٖ  -اىٍؤحٍس اىروىٖ اىذاٌص ىيؾث اىػسة٘ث -اىفػ ال: اىرواغٖ واىٍل
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% ـلع ٌَ أغظاء اىٓ٘ئاث اىخررٗطا٘ث ٗؤٗارون  01ُطتث  نةاىفسُط٘ث، نٍا ورد أٗظاً أ

ْازه اىِطاب اىٍئٔٗاث ـاٖ طأء اضاختاُات حررٗص اىػئم ةاىيؾث اىػسة٘ث. وحاءت 

ختاُات وةياؼ غارد انضا، ر اىػسةاٖ ـاٖ أحار غشاس ةياراً غسة٘ اأٌزغث غيٕ اىصػ٘

( اضااختاُث7861غااث )اىٍٔز  
(5)

دام ضاأق اىػٍااو ٗطااخلتو اىٍااؤْيَ٘ ةاىيؾااث  وٌااا ،

ً اىٍٔاد ةاىيؾث اكحِت٘ث نت٘اساً، وةخشاخ٘ع ٌاَ اكحِت٘ث نان إكتال اىػالب غيٕ حػي  

 ػادون اىيؾث اىػسة٘ث ٌَ أرةاب اىػٔىٍث.اكْو وؽ٘سًْ ٌٍَ ٗ  

٘اث وواكاع حػياً٘ ىؾخِاا غيٕ واكاع حػياً٘ اىيؾاات اكحِتوإذا أىلِ٘ا ُظسة 

اىػسة٘ث وحرُا ثٍث ةُٔاً ةَ٘ ْازَٗ اىأاكػَ٘، إذ حطاخذرم وضاائو اىخلاُاث ـاٖ 

حػيً٘ اىيؾث اكحِت٘ث ـٖ حَ٘ ٗفخلس حػياً٘ اىيؾاث اىػسة٘اث إىإ ْازه اىٔضاائو. 

د ٌصادر اىٍػسـث ووضائو اىخلاُث ـاٖ حػياً٘ اىيؾاث اكحِت٘اث ـاٖ وٗطاغر حػر  

خػيً اىزاحٖ ـ٘تلإ اىهخااب اىصارٗق اىصاروق إنطاب اىٍخػيٍَ٘ ٌٓارات اى

ً وحسحااىًٓ، ـاٖ حاَ٘ ُاسى أن ثٍاث ُلصااً نت٘اساً ـاٖ إنطااب  ىًٓ ـٖ حيٓ 

ٌخػيٍٖ اىيؾث اىػسة٘ث ْازه اىٍٓاارات ـ٘هأن ثٍاث غاشوف نت٘اس ىارًٗٓ غاَ 

 اىلساءة ؤٌانتث روح اىػصس.

  ٔ ُاحاّ ـاٖ اىِصاؿ اىثااُٖ ٌاَ وىلر شٓر اىِظام اىخػيٍٖ٘ حػٔراً ـاٖ ٌه

ىلسن اىٍاطٖ وٌػيع اكىف٘ث اىثاىثث، وظٓس اىخػيً٘ اىٍتسٌج واىاخػيً اىازاحٖ ا

دت اىٔضااائو اىخلاُ٘ااث ـااٖ ح٘احِااا اىٍػا ااسة ٌااَ واىخػيااً٘ اىٍفخاأح، وحػاار  

حٔاض٘ب وٌذختسات ىؾٔٗث وشاةهث )إُخسُج( وُاضٔخ ورزم حػيٍ٘٘ث وـ٘ارٗٔ 

 .إىخُٖ...إىهخسوحفاغيٖ وُشس 

ىزي حرث ـٖ ٌ٘ران حػيً٘ اىيؾات وحػيٍٓا ا رٗر اىهت٘سواىٔاكع أن اىخخ

إٍُا نان ـٖ اضخػٍال اىخلاُث وحػارد وضاائيٓا، وثٍاث  ا٘حات حِػياق حاى٘ااً 

                                                 

 .2102ة٘سوت  -ث اىػسة٘ثىِِٓض ةيؾخِا: ٌشسو  نضخشساف ٌطخلتو اىيؾ -ٌؤضطث اىفهس اىػسةٖ (5)
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كدأةن ٝؿاءة ا٧٣ُة٣ٕح كا٣ذ٤ٞٲ٨ ا٣ك٤جٰ، كا،ٝذىةر ٤ٔػٯ ا٣٪ىػٮص، »٣ذٞٮؿو 

ك٦ؿظجػػةن ثٞػػؿاءة ا٣ذٛةٔػػ٢ كاإلثعػػةر كا٣كػػٲٮ٣ح ا٣ؿ٦ـٱػػح ،٩ىػػ٭ةر ا١٧٣ذػػٮب 

«ٰٚ كقةا٢ ا٣ٮقةاٍ ا٧٣ذٕؽدةكا٧٣ؿاٰ كا٧٣ك٧ٮع 
 1و

. 

كثٕؽ أف ٠ةف ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ذٞة٩ح ٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣ٮقػةا٢ كاودكات 

ا٣ذٰ ٱكذٕةف ث٭ة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح أًػعٯ ٱ٪ْػؿ إ٣ٲ٭ػة ٤ٔػٯ أ٩٭ػة 

٤ٝت ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، كأ٩٭ة د٢٧ٕ ٤ٔػٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػح ٤ٔػٯ 

ركس ا٣ؾم دؼٌػٓ ٣ػ٫ ٠ػ٢ ػُػٮة ٦ػ٨ ا٣ؼُػٮات أقةس ٨٦ ا٣ذى٧ٲ٥ ا٧٣ؽ

ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دعٞٲٜ او٬ػؽاؼ ا٧٣ؿصػٮة، ذ٣ػٟ وف ٩ضػةح أم ػُػح د٤ٕٲ٧ٲػح 

ٱذ٤ٕػػٜ ث٧ػػؽل كًػػٮح او٬ػػؽاؼ ا٧٣ؿقػػٮ٦ح ٣٭ػػة، كظكػػ٨ دؼٲٌػػؿ ا٣ٮقػػةا٢ 

كاودكات ا٧٣ٮّٛح ٣ذ٪ٛٲؾ د٤ٟ او٬ؽاؼ كدعٞٲٞ٭ة، ٧٠ة ٱذ٤ٕٜ او٦ػؿ ث١ٛةٱػح 

او٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ك٦ٕؿٚػح ٢ ٨ ظٲر د٧سٌ ا٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ذ٪ٛٲؾ كصؽارد٭٥ ٦

 إ٣ٯ دعٞٲٞ٭ة ث٢١ دٝح كأ٦ة٩ح ك٦كؤك٣ٲح. ا٧٣يٮًو٤حا٣كج٢ 

ك٨٦ ٬٪ة ادض٫ ا٣ذ١ٛٲؿ إ٣ٯ ا،٬ذ٧ةـ ثٮقةا٢ ا٣ذٞة٩ح كظك٨ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ 

٧٭ػة ػةوػح، وف ا٤٣٘ػح ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٔة٦ح كٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح كد٤ٌٕ 

،قذ٧ٕةؿ ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٱؿصػٓ كٔةء ا١ٛ٣ؿ، كٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا

ظٌةرم ذ٣ػٟ وف ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح ظٲػح أقػ٭٧خ ٚػٰ  أوىٍٓةإ٣ٯ ٔة٤٦ٲ٨ 

٦كٲؿة ا٣عٌةرة ا٣جنؿٱح أٱ٧ة إق٭ةـ، ك٬ٰ ٨٦ ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣كػخ ا٧٣ٕذ٧ػؽة 

او٦ؿ ٱٮصت ٤ٔٯ أث٪ةا٭ػة أف ك٬ؾا ٰٚ او٥٦ ا٧٣ذعؽة كا٧٣٪٧ْةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة، 

،دضة٬ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت وث٪ةا٭ة ك٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ػة ٧ٮ٬ة ٰٚ ًٮء اٱ٤ٌٕ 

 ٦كةٱؿة ٣ؿكح ا٣ٕىؿ ك٦ذ٤ُجةد٫.

دؿثٮم إذ ٱعذ٥ ٤ٔٯ أث٪ةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح د٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٭٥ كد٧٤ٕ٭ة ٰٚ  وزةٍُ٘ٓة

                                                 

 .614ص  6111ا٣ٞة٬ؿة  -ؿدار ا٣ٕٲ٨ ٤٣٪ن -دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا٣سٞةٚح -ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ٤ٰٔ  1و
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ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ، ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح ثٮقػةا٢ ا٣ذٞة٩ػح ا٣عؽٱسػح ا٣ذػٰ دٞػٌؿب 

٧ؿاظػ٢ اوك٣ػٯ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥، كدجٕػر ا٧٣ٛة٬ٲ٥ إ٣ٯ اوذ٬ةف كثؼةوح ٚػٰ ا٣

ا٣عٲٮٱح كا٣٪نةط ٰٚ أصٮاء ا٣ػؽركس، كد١كػت ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ 

ا٣ؾادٰ، كدكٌؿع ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٕػٲ٥، كدذػٲط ٦نػةر٠ح ا٣عػٮاس ٚػٰ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػح، ٚذضٕػػ٢ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٱ٪٤ٕٛػػٮف ثػػة٣ؼجؿة كٱذٛػػة٤ٔٮف ٦ٕ٭ػػة، كدـٱػػؽ 

ا٣ػؿثٍ ثػٲ٨ ا٧٤١٣ػةت كاومػٲةء ٝؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ا٣ذ١ٛٲػؿ كظػ٢ ا٧٣نػ١تت، ك

ٰ ا٣ؿوٲؽ ا٤٣٘ٮم كا٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ٮم، كٱ٪ػأل كا٧٣ٮاٝٙ ا٣ضؽٱؽة، ك٬ؾا ٫٤٠ ٱ٪٧ٌ 

 ٨ٔ ا٣٭ؽر ٰٚ اإل٩ٛةؽ كا٣ٮٝخ كا٣ض٭ؽ ا٧٣جؾكؿ ٰٚ ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح.

كٱْ٭ؿ دكر ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح ٨٦ ظٮاقٲت ك٦ٕؽات ٔؿض، ك٥ْ٩ ادىػة،ت 

٣ذ٧٤ٕٲح كا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا حكمةث١

كدعٮٱ٢ ا،٬ذ٧ةـ ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ، ك٨٦ د٤ٰٞ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت إ٣ػٯ ٦ٕة٣ضذ٭ػة، 

ك٨٦ ا٧٣ٕةرؼ ا٧٣ضـأة إ٣ٯ د١ة٤٦٭ة، ك٨٦ ٝىؿ ا،ٔذ٧ةد ٤ٔػٯ ا٧٤١٣ػح ا١٧٣ذٮثػح 

٦ىؽران ٧٤٣ٕؿٚح إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ ٔؽد ٨٦ ٦ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ كأكٔٲػح ا٧٣ٕؿٚػح ا١٧٣ذٮثػح 

 ؿكءة كا٧٣ك٧ٮٔح كا٧٣ؿاٲح كا٧٣عٮقجح ا٣ذٛة٤ٔٲح ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٭ة.كا٧٣ٞ

كدضؽر اإلمػةرة إ٣ػٯ أف دٞ٪ٲػةت ا٣ُجةٔػح كا٣عٮقػجح كا،دىػة،ت ٝػؽ 

أق٭٧خ ٰٚ ٩نؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كظْٛ٭ة ك٤ٞ٩٭ة، ٧٠ة ٠ةف ٤٣٘ح دكر ٚػٰ ػؽ٦ػح 

ك ا٣ذٞ٪ٲةت كدٞؽ٦٭ة، ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٣ٮٔةء ا٣ؾم ٱع٢٧ ا٣ذٞ٪ٲةت، كٱ٪٤ٞ٭ة ١٦ذٮثػح أ

 ٦ُجٮٔح أك ٦٪ُٮٝح أك ٦كض٤ح.

ك، ٱؼٛٯ ٤ٔٯ أظؽ أف دٞ٪ٲػح ا،دىػة،ت قػةٔؽت ٤ٔػٯ ا٣كػؿٔح ا٣ٛةاٞػح 

،٩ذٞةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثُؿٱٜ اإلذأح كا٣ذ٤ٛـة ظٲر أوػجط ا١٣ػتـ ٱىػ٢ ٦جةمػؿة 

 إ٣ٯ ٢٠ ٦٪ـؿ، كوةرت ا٣ىٮر ا٤٧٣ٮ٩ح دى٢ أٱٌةن إ٣ٯ ٢٠ ١٦ةف ٰٚ ا٣ٕة٥٣.

ةت كا٣جٲة٩ػةت كدكػضٲ٤٭ة ، ٚػٰ كأق٭٥ ا٣عةقٮب ٚػٰ ظٛػِ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػ
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ذا٠ؿد٫ ٍٚٞ، كإ٧٩ة ٰٚ أٝؿاص إًةٚٲح رٝٲٞح ص٤ٕخ ٰٚ اإل١٦ةف ظِٛ ١٦ذجػح 

ة٣٭ة ٰٚ ظٲٌـ و٘ٲؿ. كز٧ح قؿٔح ٰٚ ٔؿض ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٧٣ؼـك٩ػح، إذ ، ٧ث١

 دكذ٘ؿؽ ٝؿاءة ا٧٤١٣ح قٮل أٔنةر ا٣ضـء ٨٦ ا٤٧٣ٲٮف ٨٦ ا٣سة٩ٲح.

٧٤ٕػٲ٨ ٤ٔػٯ ظٛػـ٥٬ ،ثذ١ػةر ٩ٰ ٱكػةٔؽ ا٧٣ذ١٣ذؿككإذا ٠ةف ا٣ذ٤ٕٲ٥ اإل

أ٩نُح ٣٘ٮٱح دؿدجٍ ث٧ة ٱؽرقٮ٫٩ ٨٦ ٦ٮًٮٔةت، كد٪٧ٲػح ا٧٣٭ػةرات ا٤٣٘ٮٱػح 

ٝؿاءة ك٦عةدزح كاقذ٧ةٔةن كدٕجٲؿان ك٠ذةثح، كا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، 

كإزةرة ا٣ؽإٚٲح كد١ٮٱ٨ ادضة٬ةت إٱضةثٲح ٩عٮ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥، ٚػإف 

 دٞذىؿ ٤ٔٯ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كإ٧٩ػة دكػةٔؽ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٩ٰ ٦ـاٱة ،١٣ذؿك٤٣ذ٤ٕٲ٥ اإل

٤ٔٯ ٔؿض ا٣ؽركس، كدٮصٲ٫ ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٕٲ٥، كد٪٧ٲح ٦٭ةرات دٮصٲ٫ اوقػب٤ح 

ـ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، كا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ا٣نٛٮٱح ٰٚ أز٪ةء ٔؿض ا٣ؽركس، ك٦ذةثٕح دٞؽٌ 

كدٕـٱـ أداا٭ػ٥، كا٣ذٮاوػ٢ ٦ػٓ أك٣ٲػةء او٦ػٮر، أػُةا٭٥، كدٞٮٱ٥ ٦كذٮا٥٬، 

 ا٧٣٪٭ش ثىٮرة ٦ذؿاثُح ك٦ذؽرصح.كد٪ْٲ٥ ٦عذٮل 

ىمنىودائلىتطلومىاللعظىفيىالطصرىالحاضرى-ثالثًا
٧٭ة ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عػة٣ٰ، د ا٣ٮقةا٢ ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح كد٤ٌٕ دذٕؽٌ 

ك٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ٮقػػةا٢ ا٣ػػؿزـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح، كا٣ػػذ٥٤ٕ ثة٧٣ؿاقػػ٤ح ثُؿٱػػٜ ا٣ٮقػػةا٢ 

تت ا٣ىػػٮت ٥ ثػػة٧٣ؼذجؿات ا٤٣٘ٮٱػػح، ك٦كػػضكا٣ػػذ٤ٌٕ ا٣كػػ٧ٕٲح ا٣جىػػؿٱح، 

ا٣ى٘ٲؿة كا٣ٞةث٤ح ٤٣ع٢٧، ك٦كػضتت ا٣ىػٮت ا٣ؿ٧ٝٲػح ا٣ىػ٘ٲؿة، كأص٭ػـة 

دكػػضٲ٢ ٚٲػػؽٱٮ ٣تقػػذؼؽا٦ةت ا٣ىػػٛٲح، كا٣ؿقػػٮـ كا٧٣ؼُُػػةت كا٣جػػؿا٦ش 

ا٧٣٪ٛؾة ثة٣عةقٮب، كٝ٪ٮات د٤ٛـٱح ٌٚةاٲح، ك٬ٮادٙ ٦ع٧ٮ٣ػح كاقػذؼؽا٦٭ة 

 .إ٣غث٘ؿض إرقةؿ ا٣ؿقةا٢ ا٣٪ىٲح كا٣ىٮر كا٣ذكضٲتت...

كٝٛح ٤ٔٯ ٔؽد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٮقةا٢ ٣ذجٲةف ٦ـاٱة٬ة ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح  كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ

 ٧٭ة.كد٤ٌٕ 
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 ة اىٍػؿـحوؿّ  -1

كٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٭ة أٱٌةن ٦ى٤ُط ا٣عٞٲجح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح أك ا٣ؿز٦ػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، كٝػؽ 

و٧٧خ ٰٚ ًٮء أقف دؿثٮٱح ٦كذ٧ؽة ٨٦ ا٧٣ؽػ٢ ا٧٣٪ْٮ٦ٰ ٰٚ ا٣ذػؽرٱف 

عػؽدة ككاًػعح د٤ٕٲ٧ٲػح ٦دى٧ٲ٧ةن كد٪ٛٲؾان كدٞٮٱ٧ةن. كدنذ٢٧ ٤ٔػٯ أ٬ػؽاؼ 

، ٧٠ة دنذ٢٧ ٤ٔٯ اػذجةر ٝج٤ٰ ٱٞٲف ٩ُٞح ا٣جؽء ٣ؽل ك٦ىٮٗح وٮٗةن ق٤ٮ٠ٲًّة

٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ك٦كذٮل اوداء ٣ؽٱ٫، ك٤ٔٯ ثؽاا٢ د٤ٕٲ٧ٲح دذٲط ٧٤٣ػذ٥٤ٕ أف ٱؼذػةر 

 ٦٪٭ة ٦ة ٱ٪ةقت ٦ٲٮ٫٣، ك٤ٔٯ ا٣ذٞٮٱ٥ أٱٌةن.

٤٧ٲػػح كدعٞػػٜ ا٣عٞٲجػػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح أك وػػؿة ا٧٣ٕؿٚػػح ٔػػؽة ٚٮااػػؽ ٚػػٰ ا٣ٕ

 ٧ٲح، ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٛٮااؽوا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٕ  

 دُجٲٜ ا٣٪ْؿة ا٧٣٪ْٮ٦ٲح ٰٚ دٞ٪ٲةت ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 ٦تء٦ح ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح، إذ ٱكٲؿ ا٧٣ذ٥٤ٕ كٜٚ قؿٔذ٫. -

 إرمةد ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ إ٣ٯ ٦ىةدر إًةٚٲح ٗٲؿ ٦ذٮٚؿة ٰٚ ا٣عٞٲجح ٩ٛك٭ة. -

 أذ٧ةد ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ. -

 ا٥٤ٕ٧٣ أظٲة٩ةن.اقذؼؽا٦٭ة ثؽٱتن ٨ٔ ا١٣ذةب ا٧٣ؽرقٰ ك -

 د٪ٮع ا٣ؼجؿات. -

 أ٦ة ػُٮات إٔؽاد ا٣عٞٲجح ٚذذ٧س٢ ٰٚ اٳدٰو

ثعٲر دىٙ ثٮًٮح ٦ػة  ؽٱؽ او٬ؽاؼ كوٮٗ٭ة وٮٗةن ق٤ٮ٠ٲًّةدع -6

 ٱ٪جٰ٘ ٧٤٣ذ٥٤ٕ أف ٱؤدٱ٫ ك٦كذٮل إدٞةف أداا٫ ا٧٣ٞجٮؿ.

كٱنػػ٢٧ ا،ػذجػػةر ا٣ٞج٤ػػٰو كٱٮًػػٓ ٚػػٰ ًػػٮء او٬ػػؽاؼ ا٧٣عػػؽدة،  -6

٤ٔٲػ٫ ا٣عٞٲجػح، كٱُجػٜ ٤ٔػٯ ص٧ٲػٓ  ا٧٣عذٮل ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ػؾم دنػذ٢٧

 ٝج٢ ا٣جؽء ثة٣ؽراقح ٤٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٩ُٞح ا٣جؽاٱح ٣ؽل ٢٠ ٦٪٭٥.ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ 

ا٧٣٪ةمٍ كا٣جؽاا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲحو كد٥ٌ ا٣عٞٲجػح ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٣جػؽاا٢  -6
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ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذٰ دكػ٧ط ١٣ػ٢ ٦ػذ٥٤ٕ أف ٱؼذػةر ٦ػة ٱػؿاق ٦٪ةقػجةن ٦٪٭ػة 

 ث٭ؾق ا٣ُؿااٜ ٠ةٚح.ثُؿٱٜ ا٣ٞؿاءة أك ا،قذ٧ةع أك ا٧٣نة٬ؽة أك 

 ا٣ذٞٮٱ٥ كٱن٢٧ زتزح أ٩ٮاع ٨٦ ا،ػذجةرات ك٬ٰو -4

 اػذجةر ٝج٤ٰ. -

 اػذجةر ذادٰ ٱٞٲف ٦ٞؽار دٞؽـ ٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ٰٚ دراقح ١٦ٮ٩ةت ا٣عٞٲجح. -

اػذجػػةر ثٕػػؽم ٱٞػػٲف ٦ٞػػؽار ا٣ذعكػػ٨ ا٤ُ٧٣ػػٮب ٣ت٩ذٞػػةؿ إ٣ػػٯ  -

 دراقح وؿة أػؿل.

 دٞٮٱ٥ ا٣ىؿة ٰٚ ًٮء ا٧٣ٕةٱٲؿ اٳدٲحو -6

 وٝكةـ اورثٕح ا٣كةثٞح ؟٢٬ دنذ٢٧ ٤ٔٯ ا -

٢٬ دذى٢ او٬ؽاؼ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٤٣ؿز٦ح ثةو٬ؽاؼ ا٣ذؿثٮٱػح ٧٤٣ٞػؿر  -

 ا٣ؽراقٰ؟

 ؿة؟٢٬ ا٧٣ٮاد ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٦ذٲكٌ  -

 ؟ةدة ٦سٲؿة ٧٤٣ذ٧٤ٕٲ٨ ك٦نٌٮٝح ٣٭٢٬٥ ا٧٣ -

 ٨ ا٣ٌٕٙ ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨؟٦ة٢٬ ٱكةٔؽ ا٣ذٞٮٱ٥ ٤ٔٯ دعؽٱؽ ١٦ -

٦ذؿاثُػػح  ٮٱ٬٥ػػ٢ او٬ػػؽاؼ كا،ػذجػػةر ا٣ٞج٤ػػٰ كا٧٣٪ةمػػٍ كا٣ذٞػػ -

 ؟ٱ٢٧١ ثٌٕ٭ة ثٌٕ٭ة اٳػؿ

 ؟٨٦ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ كٌٔؽ٣خ ٝج٢ دُجٲٞ٭ةٌؿثخ ا٣ىؿة ٤ٔٯ ٔؽد ٢٬ صي  -

 ًٌ ط ٬ؾق ا٣ٮقٲ٤ح ٚػٰ إظػؽل ا٣ػؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح ٚإ٩٪ػة كإذا أػؾ٩ة ٦سة،ن ٱٮ

٣٘ػح و ا٣ٛؿ٩كػٲح، ثٕ٪ػٮاف ٩ARCHIPELتظِ أ٩ػ٫ ٚػٰ ٚؿ٩كػة ّ٭ػؿت َؿٱٞػح 

ٱٌػ٥  أوىٍٓة٬ٰ ١٦ٮ٩ح ٨٦ ٦كذٮٱٲ٨ ك «Français, Langue étrangère»أص٪جٲح.

٧ػٲ٨، ٤ٍ قجٓ كظؽات دنذ٢٧ ٠ذةثةن ٤٣ُة٣ػت كآػػؿ ٤ٕ٧٤٣ػ٥ كزتزػح أمػؿَح كًٚ 

ٱ٥ٌ ػ٧ف كظؽات أػؿل، كٱنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ٠ذػةب ٤٣ُة٣ػت كآػػؿ  وزةٍُ٘ٓة
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ػ٤ٍ ٥٤ٕ٧٤٣ كزتزح أمؿَح دذ٨٧ٌ ظٮاران كد٧ؿٱ٪ةت كأٗػة٩ٰ ك٩ىٮوػةن كًٚ  ٲ٨. ٧ى

كٚػػٜ  كػػٲؿ ثػػة٧٣ذ٥٤ٕ دػػؽرٱضٲًّةك٦ؿاٲػػح، كد كدٌػػ٥ ٠ػػ٢ كظػػؽة ٦ػػةدة ١٦ذٮثػػح

 ا٣ؼُٮات اٳدٲحو

ا٣ٮقٍو وٮرة ٦ؿقٮ٦ح ًٮاٲح دٮًط ا٣ٕ٪ٮاف كاو٬ػؽاؼ ا٣ٮّٲٛٲػح  -6

 ٤٣ٮظؽة.

ا٧٣ٮاٝػػٙو ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٣ىػػٮر ا٧٣ىػػعٮثح ثػػ٪ه ٝىػػٲؿ ٱػػؾ٠ٌؿ  -6

 ثة٧٣ٮٝٙ كا٤٣٘ح ا٣ذٰ دذ٧ٌ٪٭ة ا٣ٮظؽة.

ا٣ٞؿاءة كا،٠ذنةؼو كٱ٪عىؿ دكر ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ اإلصةثػح ٔػ٨ اوقػب٤ح  -6

 ٕح ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ا٧٣ُؿكح.ٌٝ ا٧٣ذٮ

٧٦ةرقح ا٤٣٘حو ثُؿٱٜ د٧ؿٱ٪ةت ١٦ذٮثح ٦تا٧ػح ٧٤٣عذػٮل ا٤٣٘ػٮم،  -4

ك٤ٝٲ٢ ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ دؾ٠ؿ ث٧ة قػجٜ ٦ػ٨ ١٦ذجػةت ٩عٮٱػح، ٱْ٭ػؿ 

ثىٮرة ٣ٮظةت أك أ٦س٤ح، إًػةٚح إ٣ػٯ ٤ٝٲػ٢ ٦ػ٨ ا٣جتٗػح ٦ػ٨ ػػتؿ 

 ا٣ٞىةاؽ كاوٗة٩ٰ.

دذٌػ٨٧ ٩ىٮوػةن ٦ػ٨ ا،٩ُتؽ ثٕٲؽان ثُؿٱٜ كزػةاٜ ٦ؼذ٤ٛػح ٦ٮزٌٞػح  -6

 ا٣ىعٙ أك ٨٦ اودب دكذ٢٧ٕ ٰٚ ًٮء ٦كذٮٱةت ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨.

ٞػح ثة،قػذؼؽاـ ا٣نػٛ٭ٰ ٚػٰ ٩ىٮص ا٣عٮارات كا٣ذ٧ؿٱ٪ةت ا٧٣ذ٤ٌٕ  -1

ا٣ٛىػػ٢ ٦سػػ٢ د٧ؿٱ٪ػػةت اإلػجػػةر ا٧٣ذٕػػؽد، دىػػ٧ٲ٥ ٤٣ٕػػت اودكار، 

 ٚة٤ٔٲح اإل٩ذةج ا٣عؿ.

ةٱػح ق٤ك٤ح ٦ػ٨ ا٣ذػؽرٱجةت ا٧٣ؿدجُػح اردجةَػةن كزٲٞػةن ثة٣ٮظػؽة ٚػٰ ٩٭ -1

ا١٣ذةب ٝةا٧ح ٤ٔٯ أقةس ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ
 1و

. 

                                                 

 .École Normale Supèrieure de Saint Claud (Crèdif) Archipel Paris- 1983  1و
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 اىعةقٔب -2

ٱٞؽـ ا٣عةقٮب دك٭ٲتت ، ظىؿ ٣٭ة ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، إذ 

اٳػؿٱ٨ ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ثٞػةع اورض، كٱ٤٘ػٰ  ٦ٓإ٫٩ ٱكةٔؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ذٮاو٢ 

ةء ؿق ٔػؽة ١٦ذجػةت ٚػٰ أ٩عػؿ ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٦ة ، دٮٌٚ ا٣عٮاصـ كا٣عؽكد، كٱٮٌٚ 

ا٣ٕة٥٣، كٱ٪٤ٞ٭ة ثكؿٔح ٬ةا٤ح، كٱ٨١ٌ٧ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٨٦ اػذٲػةر ا٧٣ٮًػٮع ا٣ػؾم ٱؿٱػؽ 

ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱؿٱؽ، كٚػٰ ا١٧٣ػةف ا٣ػؾم ٱؿٱػؽ، كثؼةوػح ٔ٪ػؽ٦ة ٱذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ 

ا٣ٮٝػػخ  ٱؼذىػػؿ ٣ػػ٫ا٣عةقػػٮب ا٧٣ع٧ػػٮؿ، ٚ٭ػػٮ ٗٲػػؿ ٦ٞٲٌػػؽ ثـ٦ػػةف أك ١٦ػػةف، 

ٮ٦ػةت، ك٧٤٠ػة ؿق ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٤ٕ٦كا٧٣ض٭ٮد، كٱٛػذط أ٦ة٦ػ٫ آٚػةؽ ا٧٣ٕؿٚػح ث٧ػة ٱػٮٌٚ 

ٜ ٚ٭٧ػ٫ ٧٣ػة ازدادت ػجؿة ا٧٣ذ٥٤ٕ ٰٚ ا٣ذٕة٢٦ ٦ػٓ ا٣عٮاقػٲت ا٣نؼىػٲح د٧ٌٕػ

ٱ٨١٧ أف ٱ٫٤ٕٛ ك٦ة ، ٱكذُٲٓ ٫٤ٕٚ، كٔ٪ؽاؾ دىجط ا٣عٮاقػٲت أدكات ، أمػٲةء 

ار ا٣ـرأػٰ وف ا٣عةقٮب مأ٫٩ ٰٚ ذ٣ٟ مػأف ا٣ضػؿٌ ٦٪ُٮٱح ٤ٔٯ ٦ؼةَؿ، ذ٣ٟ 

اقذؼؽا٦٭ة ٧٣كةٔؽد٪ة ٤ٔػٯ أداء  أك آ٣ح ا٣ؼٲةَح، ٣ٲف قٮل أداة أك كقٲ٤ح ٱ٨١٧

 ثٲ٢ صٲذفو٦ٕٲ٪ح ث١ٛةٱح أ٠جؿ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ٕة٥٣ ا٣عةقٮثٰ  ـٌ ة٦٭
 1و

. 

 كٱؤدم ا٣عةقٮب ػؽ٦ةت ٦ذٕؽدة ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح، ك٦٪٭ةو

 ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ػتؿ ا٣٪ىٮص ا٧٣ٌجٮَح ثة٣ن٢١. -6

 ش ا٣ذٛة٤ٔٲح.٧ٲح ٨٦ ػتؿ ا٣جؿا٦اإلق٭ةـ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٌٕ  -6

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ىؿٰٚ كا٣ذؽٝٲٜ ا٣٪عٮم كا٧٣ٕةص٥. -6

ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٲػ٫ ٚػٰ ظٮقػجح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ أم ٚػٰ ا٣ؽراقػةت  -4

 اإلظىةاٲح ٤٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ.

 ٩ٲح.١٣ذؿكثإظؽل َؿااٜ ا٣عِٛ اإل ظِٛ ا٣ذؿاث ظةقٮثٲًّة -6

                                                 

ق٤كػ٤ح ٔػة٥٣  - دؿص٧ػح ٔجػؽ ا٣كػتـ رًػٮاف - ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ثٕؽ اإل٩ذؿ٩ػخ - ثٲ٢ صٲذف  1و

 .414ص 6991ا١٣ٮٱخ  666ا٣ٕؽد  - ا٧٣ٕؿٚح
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 اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة. -1

٣ٯ ٦ة ٱ٤ٰكد٭ؽؼ ظٮقجح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ
 9و

 و

إٗ٪ةء ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذٰ ٥٣ دٍٕ مؿظةن كدٮًٲعةن ٠ةٚٲةن ٰٚ ا١٣ذػةب  -

 ا٧٣ؽرقٰ.

 ٥ كزٱةدة قؿٔذ٭ة.دجكٲٍ ا٧٣ٮًٮٔةت كدٲكٲؿ ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٌٕ  -

ا٣ٕتٝػح ٔ٪ػؽ ا٣عةصػح إ٣ٲ٭ػة  دك٭ٲ٢ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ ا٧٣ٮًٮٔةت ذات -

 .رأقٲًّة كأٚٞٲًّة

 ا٣ذنٮٱٜ كا٣ضؾب كمٌؽ ا،٩ذجةق. -

 ٤ٯ ا٢٧ٕ٣ ثؿكح ا٣ٛؿٱٜ.دنضٲٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٔ -

 دك٭ٲ٢ د١ٮٱ٨ ػؿٱُح ٦ٛة٬ٲ٧ٲح ٣ضـٱبةت ا٧٣ٮًٮع ا٣ٮاظؽ. -

 دنضٲٓ ٦٭ةرة ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٪ٛف كإ١٦ةف ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ. -

 ق٭ٮ٣ح ا٣ؿثٍ ٦ٓ ا٧٣ٮاًٲٓ اوػؿل ا٣ذٰ ٱؽرق٭ة ا٧٣ذ٥٤ٕ. -

 ٦ؿأةة ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح. -

 ك٨٦ ا٣ؼؽ٦ةت ا٣ذٰ ٱؤدٱ٭ة ا٣عةقٮب ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ىؿؼو -

 ر ا٧٤١٣ح كامذٞةٝةد٭ة.دعؽٱؽ صؾ -

 كًٓ ٝٮأؽ ٢١٣ كزف وؿٰٚ. -

دع٤ٲػػ٢ ا٧٤١٣ػػح إ٣ػػٯ ا٣ضػػؾر ا٣ستزػػٰ أك ا٣ؿثػػةٰٔ أك ا٣ؼ٧ةقػػٰ كدجٲػػةف  -

 اوو٢ ا٣ؾم ٤ٔٲ٫ ا٧٤١٣ح، كدجٲةف ا٣ـٱةدة ا٣ذٰ َؿأت ٤ٔٯ ٬ؾا اوو٢.

 دجٲةف كزف ا٧٤١٣ح أ٦ضؿدة أـ ٦ـٱؽة ؟ -

 ثؿ٩ة٦ش ًجٍ ا٣٪ه كدن١ٲ٫٤. -

                                                 

٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ظةقػٮثٲًّة ا٣ذضؿثح اورد٩ٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٚٮاز صؿادات  9و

 .61ص ٧ٔ6111ةف  -ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اوردف



 161 (3)اجلصء  (98)اجمللد  ـدللة دلنع اللغة العسبية بدمشق 

 ثؿ٩ة٦ش ا٧٣ى٤ُط اإل٦تاٰ. -

 ؿ٩ة٦ش دؿص٧ح ا٣٪ىٮص.ث -

كز٧ح ٨٦ اٝذؿح أف د١ٮف ٝةٔؽة ٦ُٕٲةت ا٧٣ٕضػ٥ ا٣عةقػٮثٰ ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ٦نذ٤٧ح ٤ٔٯ اٳدٰو

 صؽكؿ ٣ألٕٚةؿ -6

 صؽكؿ ٣ألق٧ةء -6

 صؽكؿ ٣ألدكات -6

صؽكؿ ٣إلظىةء -4
 61و

. 

٤ٔػػٯ اوٕٚػػةؿ ا٣ستزٲػػح ا٧٣ضػػؿدة كا٧٣ـٱػػؽة،  صػػؽوا اٛـػػػةاكٱنػػذ٢٧ 

كدؿدجٍ ث٫ ٔنػؿة صػؽاكؿ ٚؿٔٲػح ٬ػٰو  كاوٕٚةؿ ا٣ؿثةٔٲح ا٧٣ضؿدة كا٧٣ـٱؽة،

صؽكؿ ا٧٣ىةدر كاو٦س٤ح كا٣ىٛةت ا٧٣نج٭ح ك٦جة٣٘ح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، كاوػُػةء 

ا٣نػػػةإح، كا٧٣ذؿادٚػػػةت، كا٧٣ضػػػة،ت ا٣ؽ،٣ٲػػػح، كاوًػػػؽاد، كاوقػػػ٧ةء 

ا٧٣ىةظجح ٣ألٕٚةؿ كا٣ذؿا٠ٲػت ا٤٣٘ٮٱػح، كا٣ٕجػةرات ا،وػُتظٲح، كا٣ٛٮااػؽ 

 ا٤٣٘ٮٱح كا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح.

٤ٔػٯ اوقػ٧ةء ا٣ضة٦ػؽة كا٧٣نػذٞح كاوقػ٧ةء  صؽوا اٛقػٍة نذ٢٧ كٱ

ا٧٣ىؽرٱح كا٣ٮوٛٲح، كٱؿدجٍ ث٫ از٪ة ٔنؿ صػؽك،ن ٬ػٰو صػؽكؿ ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٨ٔ 

او٦س٤ػػح كا٣ض٧ػػٮع كا٣٪كػػجح كا٣ذىػػ٘ٲؿ كاوػُػػةء ا٣نػػةإح كا٧٣ذؿادٚػػةت 

كا٧٣ضة،ت ا٣ؽ،٣ٲح، كاوًؽاد، كاوٕٚػةؿ ا٧٣ىػةظجح ٣ألقػ٧ةء، كاوقػ٧ةء 

جح ٤٣ىٛةت، كاوق٧ةء ا٧٣ٌةٚح إ٣ػٯ اوقػ٧ةء، كا٣ذؿا٠ٲػت ا٤٣٘ٮٱػح، ا٧٣ىةظ

 كا٣ٕجةرات ا،وُتظٲح، كا٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح، كا٣٪عٮٱح، كا٣ىؿٚٲح.

                                                 

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم  -دكر ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ دضؽٱػؽ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٕؿثػٰ -٦ؿكاف ا٣جٮاب  61و

 .1ص 6111 -ا٣كةثٓ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ
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٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ، كأقػ٧ةء اإلمػةرة، كأقػ٧ةء  صؽوا اٛدواتكٱنذ٢٧ 

ا،قػذٛ٭ةـ، كأقػػ٧ةء ا٣نػػؿط، كأقػػ٧ةء اوٕٚػةؿ، كاوقػػ٧ةء ا٧٣ٮوػػٮ٣ح، كأقػػ٧ةء 

كاوق٧ةء ا٣ؼ٧كح، كأق٧ةء ا٣ٕؽد، كأقػ٧ةء ا٣ذٮ٠ٲػؽ، كأقػ٧ةء ا،قػذس٪ةء،  ا١٣٪ةٱح،

ا٣ضة٦ؽة، كا٣عػؿكؼ ا٧٣نػج٭ح ثة٣ٕٛػ٢، كا٣ْػؿكؼ كا٣ٌػ٧ةاؿ. كٱػؿدجٍ كاوٕٚةؿ 

ث٭ػؾا ا٣ضػػؽكؿ أرثٕػػح صػؽاكؿ ٚؿٔٲػػح ٬ػػٰو صػؽكؿ او٦س٤ػػح، كاوػُػػةء ا٣نػػةإح، 

 ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح.كا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح كا٣ٕجةرات ا،وُتظٲح كا٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح ك

ٚٲذٌػ٨٧ إظىػةءات ٔػ٨ ٦عذٮٱػةت ا٧٣ٕضػ٥ ٦ػ٨  صؽوا اإلظىة أ٦ة 

٨ ٦ػ٨ إصػؿاء ٤٧ٔٲػةت ثعػر صؾكر كإٔٚةؿ كأق٧ةء ك٦ىةدر كوٛةت، د١٧ٌ 

 ٌٕ ٛح ثجةث٭ػة ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ٦س٢ د٪ةٚؿ ا٣عؿكؼ كااذتٚ٭ػة، كٔتٝػح اوٕٚػةؿ ا٧٣ٌػ

اثٍ أكزاف ا٣ذىؿٱٰٛ، ك٦ٕة٩ٰ اوٕٚةؿ ا٧٣ـٱؽة، ك٦ٕة٩ٰ ظؿكؼ ا٣ـٱةدة كًػٮ

 ا٧٣ىةدر، كا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣٘ة٣جح ٰٚ ص٧ٮع ا٣ذ١كٲؿ كا٣ذى٘ٲؿ كا٣٪كت.

كز٧ح ػ٧كح أ٧٩ةط د٤ٕٲ٧ٲح ،قذؼؽاـ ا٣عةقٮب ٚٲ٭ة، ك٬ٰ
 66و

 و

 َؿٗلح اىذػيً اىؼىٔوٖ اىفؿدي: -6

٤ٔػٯ ٗػؿار ا٣ذ٤ٕػٲ٥ قػ٤ٛةن ٥ ثؿ٩ػة٦ش ٱىػ٧ٌ ثٮاقُح كد٭ؽؼ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ 

٤ٔٲ٭ة، كز٧ح دٛةٔػ٢ ٦س٤ح ا٧٣جؿ٦ش، ٚذٕؿض ا١ٛ٣ؿة كدنؿح، كدؾ٠ؿ ثٕي او

كظٮار ٰٚ ًٮء ثٕػي اوقػب٤ح كاوصٮثػح، كدكػذؼؽـ ا٣ؿقػٮـ كاو٣ػٮاف 

ٱتا٧ػ٫ ٦ػ٨ َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف. كاووٮات كا٣عؿ٠ةت، كٱضؽ ٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ٦ة 

 ٥ ا٣ؼىٮوٰ ا٣ٛؿدم إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨ ٧٬ةوكدٞك٥ َؿااٜ ا٣ذ٤ٕ

ا٣ؽركس ا٣ؼُٲحو كدٞؽ٦٭ة ٠ػ٢ ا٣نةمػةت ثذذػةثٓ كاظػؽ كزةثػخ  -أ

 ا٣٪ْؿ ٨ٔ دجةٱ٨ ٦كذٮٱةد٭٥.ثىؿؼ ٧ٲ٨ ٣ض٧ٲٓ ا٧٣ذ٤ٕ

                                                 

د٦نػٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح ا٣كٮرٱح -ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  66و

 .616ص 6161
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ا٣ػؽركس ا٧٣ذٛؿٔػػحو ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ دػٮٌٚؿ ٧٤٣ػػذ٥٤ٕ أف ٱذٛةٔػػ٢ ٦ػػٓ  -ب

ا٣ؽرس ٚٲؼذجؿ أم صـء ٱؿٱؽ أف ٱجؽأ ثؽراقذ٫ ٦ػ٨ ٔػؽة ػٲػةرات 

٦ػح ٤ٔػٯ قػؿٔح أ٦ة٫٦ ٤ٔٯ ا٣نةمح، كدذٮٝٙ ٧٠ٲح ا٧٣ػةدة ا٧٣ٞؽٌ 

٤ػػٯ ٔإ٩ضػػةز ا٧٣ػػذ٥٤ٕ، كٱ١٧ػػ٨ ٤٣عةقػػٮب أف ٱعٲػػ٢ ا٧٣ػػذ٥٤ٕ 

٦ػػ٨ ا٣ػؽرس، كٱنػ٢٧ ا٣جؿ٩ػة٦ش ٤ٔػػٯ ٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱذٞ٪٭ػة اوصػـاء ا

 اػذٲةرات ٝج٤ٲح كثٕؽٱح.

ك٨٦ ٦ـاٱة ٬ػؾق ا٣ُؿٱٞػح أ٩٭ػة دٮصػ٫ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٩عػٮ دراقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت 

ثىٮرة ٦٪ذ٧ْح، كدكةٔؽق ٤ٔٯ دعٞٲٜ أ٢ٌٚ ا٣٪ذةاش ثُؿٱٜ ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕػح، 

ق ا٧٣ػذ٥٤ٕ ا٩ذجة كدؿأٰ ٝؽرد٫ ا٣ؾادٲح ٰٚ ا،٩ذٞةؿ ٨٦ ػُٮة إ٣ٯ أػؿل، كدنؽٌ 

ث٢ٌٛ ٦ػة ٬ػٮ ٦ذػٮٚؿ ٚػٰ ا٣عةقػٮب ٦ػ٨ ٦ػؤزؿات وػٮدٲح كأ٣ػٮاف كرقػٮـ 

٦ذعؿ٠ح، إ، أف د٪ٛٲؾ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٱعذةج إ٣ٯ كٝخ ٠جٲؿ إلٔؽاد٬ة كدى٧ٲ٧٭ة 

كدعذةج ٰٚ إٔؽاد٬ة إ٣ٯ أق٤ٮب ٱض٢ٕ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، كٱٛ٭٥ ٦ػة 

 ـ إ٣ٲ٫ ٨٦ د٤ٕٲ٧ةت كإرمةدات.ٱٞؽٌ 

 قح:َؿٗلح اىذؽرٗت واىٍٍةر -2

كٱٌٞؽـ ا٣عةقٮب ٰٚ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٔػؽدان ٦ػ٨ ا٣ذػؽرٱجةت أك ا٣ذ٧ؿٱ٪ػةت، 

كٱٞٮـ ثذٕـٱـ اإلصةثةت ا٣ىعٲعح ٣ؽل ا٧٣ذ٥٤ٕ، كدىعٲط ا٣ؼةَبح ٰٚ ًٮء 

ـ ا٧٣ذ٥٤ٕ كإدةظػح ا٣ٛؿوػح ٣ػ٫ ٤٣ذػؽرٱت ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕح ا٣ٛٮرٱح، ك٦ذةثٕح دٞؽٌ 

٤ٔٯ ا٧٣ن١تت ٤ٔٯ ٦٭ةرة ٦ٕٲ٪ح أك ٧٣ؿاصٕح ٦ٮًٮٔةت د٤ٕٲ٧ٲح، كا٣ذ٤٘ت 

 ا٣ذٰ دٮاص٭٫.

 َؿٗلح اىٍعةنةة: -3

كد٭ؽؼ إ٣ٯ دٞؽٱ٥ ٧٩ةذج دٛٲؽ ٰٚ ث٪ةء ٤٧ٔٲح كإٝٲح ٦ػ٨ ػػتؿ ٦عة٠ػةة 

كا٣ذؽرٱت ٤ٔٯ ٤٧ٔٲةت ٱىٕت ا٣ٞٲةـ ث٭ة ٰٚ ٦ٮاٝٙ ٤ٕٚٲح، كدك٧ط  ،٧٩ٮذج
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ا٣ذٕػؽٱ٢  ٌٮف أك أ٠سؿ، كأف ٱنة٬ؽ ٩ذػةاش ٬ػؾاؿ ٨٦ أكًةع ٧٤٣١٦ذ٥٤ٕ أف ٱٕؽٌ 

ـ ثؿا٦ش ا٧٣عة٠ةة ق٤ك٤ح ٦ػ٨ اوظػؽاث ا٣ٮاًػعح . كدٞؽٌ ٤ٔٯ ثٞٲح ا٧٣٪ْٮ٦ح

٧٤٣ذ٥٤ٕ، كدٌٞؽـ ٫٣ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا،ػذجةرات ا٣ذػٰ د٪ةقػج٫، كدكػذٕٲ٨ ثة٣ىػٮت 

كا٣ىٮرة كا٣ؿقٮـ، كدٮٌٚؿ ٝةٔؽة ٠جٲؿة ٦ػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ دكػةٔؽق ٤ٔػٯ 

 ٚ٭٥ ا٧٣ٮًٮع كاقذٲٕةب ا٣عٞةاٜ كاو١ٚةر.

ان ٦ػ٨ ا٣ذؼُػٲٍ كا٣جؿ٦ضػح ٣ذىػجط إ، أف ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح دذ٤ُت ٝؽران ٠جٲػؿ

 ٌٕ ؿة، كدعذةج إ٣ٯ ٚؿٱٜ ٧ٔػ٢ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كا٧٣جػؿ٦ضٲ٨ ك٧٤ٔػةء ة٣ح ك٦ؤزٌ ٚ

ا٣ػػ٪ٛف كا٧٣ػػؿثٲ٨، كدعذػػةج إ٣ػػٯ د٤١ٛػػح ٦ة٣ٲػػح ٔة٣ٲػػح إلػؿاص٭ػػة ثة٣ىػػٮرة 

 ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٭ة.

 َؿٗلح اٛىػةب اىذػيٍ٘٘ح: -4

نٌضٓ ا٤٣ٕت ك٤ٔٯ ٦جؽأ ا٧٣٪ةٚكح، كدٰٚ ٥ كدٕذ٧ؽ ٤ٔٯ د٦ش ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٌٕ 

٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ا٣ؼٲةؿ، كدكةٔؽ ٤ٔػٯ ا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ظػ٢ ا٧٣كػةا٢ ك٤ٔػٯ 

 ا٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ا٢٤٧٣، كد١ٮٱ٨ ادضةق إٱضةثٰ ٩عٮ ا٣عةقٮب.

 َؿٗلح ظو اىٍنهالت: -5

كدكةٔؽ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ دعؽٱؽ ٦ن٤١ذ٫ ك٠ذةثػح ثؿ٩ػة٦ش ٣عػ٢ 

ةت د٤ٟ ا٧٣ن٤١ح، ككّٲٛح ا٣عةقٮب ٬٪ة ٬ػٰ إصػؿاء ا٧٣ٕة٣ضػةت كا٣عكػةث

ا٣ىػعٲط، كٱػٮٌٚؿ ا٣عةقػٮب ٣ػ٫  ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٧٣ن٤١ح كدـكٱؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ثة٣عػ٢ٌ 

ا٧٣نػ٤١ح ا٧٣ُؿكظػح.  ا٣ٮٝخ كٱُؿح أ٦ة٫٦ أ٠سؿ ٨٦ اٝذؿاح ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ظ٢ٌ 

كٱ٨١٧ ٔؿض ا٧٣ن٤١ح ثأ٠سؿ ٨٦ َؿٱٞح إذ ٱ٨١٧ ٔؿً٭ة ثُؿٱػٜ ا٣ىػٮرة أك 

 ا٣عؿ٠ح أك ا١٣ذةثح.

إ٣ػٯ ا٣ذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ ا٣ٕٞػ٢  ل ٦ضؿد ا٣ذٕة٢٦ ا٣كػُعٰك٬ؾق ا٣ُؿٱٞح دذٕؽٌ 

كا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪ةٝؽ، كدٕـٱـ ٦٭ةرة اإلثؽاع كا٣ذٛٮؽ ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. ك، دؼةَػت 
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ْذه اىطرٗلث ذوي اىٍسخٔٗات اىدُ٘ا ٌَ اىخػيً٘، وإٍُا حخطيب ٌٓارات غلي٘ػث 

 غي٘ا فٖ اىخفه٘ر..

حيم ْٖ ةػض اىطرائق اىخٖ ٍٗهَ احتاغٓا فٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ػث 

ىحاسٔب، وكد حهٔن اىطرٗلث فّػاىث فٖ ٌٔكف وغ٘ر فّػاىث فٖ ٌٔكػف ةطرٗق ا

آخر، وغيٕ اىٍػيً أن ٗخسً ةاىٍروُث فٖ اخخ٘ار طرٗلخػّ، فػاذا ناُػج ِْاىػم 

حاجث إلغطاء حدرٗتات وحٍرِٗات النخساب ٌٓارة ٌػِ٘ػث فػان طرٗلػث ةػراٌ  

 ، وإن نان ذٍث حاجػث ىخٔطػ٘م ٌفٓػٔ اىطرائق اىخدرٗب واىخٍرَٗ ْٖ أُسب

 طرٗلث اىخػيً اىخصٔصٖ اىفردي ْٖ األُسب وْهذا...فان 

َ  وال  ُػّ فاأٍْ٘ث اىحاسٔب فٖ حػيً٘ اىيغث وحػيٍٓا، غيٕ غَ اىتال أُّ  ٗغ٘تَ

ٗظو أداة ٌساغدة فٖ ْذه اىػٍي٘ث، وٗتلٕ اىٍػيً ْٔ اىػذي ٗلػٔ  غليػّ ةخرن٘ػب 

ْػٔ اىػذي ٗلػٔ  ، وحسػ٘اا نػان أو ٌجازٗاػا أو إٗحائ٘اػا اىجٍيث وححٍ٘يٓا اىٍػِػٕ

وٗتَ٘ ٌػا فػٖ اىهيٍػث ٌػَ  ،ةخرح٘ب ُحٔي فٖ اىجٍيث ٌَ ح٘د اىخلدًٗ واىخأخ٘ر

إشػاع، وٗزود اىحاسٔب ةتراٌ  حصح٘م األخطاء وحت٘آُا
(12)

. 

إن اىدٌاغ اىتشري ْٔ اىذي ٗلٔ  ةاخخ٘ار ةِاء اىجٍيث وفق غرض ٌػػَ٘، 

ب أن ٗحػو وال ٍٗهَ ىيحاسٔب أن ٗلٔ  ةٓذا االخخ٘ار، وال ٍٗهَ ىيحاسػٔ

فاىحاسٔب ٗلد  حسػٓ٘تت، وْػٖ خػدٌات نت٘ػرة ال ٌحو اىدٌاغ اىتشري، 

ل غي٘ػّ فػٖ حِف٘ػذ اىتػراٌ  اىخػيٍ٘٘ػث  ّٔ حلدر، وىهَ ٗتلػٕ اإلُسػان ْػٔ اىٍػػ

وٗجػػٖء اىحاسػػٔب اىخػيٍ٘ػػث إشػػرافاص وحصػػٍٍ٘اص وحِف٘ػػذاص وٌخاةػػػث وحلٍٔٗػػاص، 

 حِف٘ذ ْذه اىٍراحو ةهو سٓٔىث وٗسر.غيٕ ىيٍساغدة 

                                                 

اىٍػتحٍر اىسػِٔي  -اىحاسػٔب وحٍِ٘ػث اىٍلػدرة غِػد اىطفػو -اىدنخٔر أحٍد زٗػاد ٌحتػم (12)

 .3ص 2662دٌشق  -ٔاكع اىٍػاصر(اىسادس ىٍجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةدٌشق )ىغث اىطفو واى
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 يً ثةىنةثهح )اإلُذؿُخ(اىذػ -3

٧٭ػة، كٱػؿل دكذؼؽـ ا٣نةث١ح واإل٩ذؿ٩خ  ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٤٣٘ح كد٤ٌٕ 

ثُؿٱػػٜ وثٲػػ٢ صٲػػذف  أف ا٣ُؿٱػػٜ ا٣كػػؿٱٓ ٚػػٰ ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت 

ا٣نةث١ح قٮؼ ٱذٲط ٢١٣ ٚؿد ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٦كػذٞجتن كاقػٕةن كآٚةٝػةن د٤ٕٲ٧ٲػح 

صؽٱؽة ك٦ضة،ت كاقٕح ٤٣جعر
 66و

. 

ل أ٫٩ ٝؽ ، ٱ١ٮف ثٕٲؽان ذ٣ٟ ا٣ٲػٮـ ا٣ػؾم ٱعػ٢ ٚٲػ٫ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ كز٧ح ٨٦ ٱؿ

٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ٞؿرة كدٚةدؿ ا٢٧ٕ٣، وف د٘ٲٲؿ ا٧٣عذٮل  ٩ٰ ٦ع٢ٌ ١٣ذؿكاإل

٩ٲح أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٣٪نػؿات ا٧٣ُجٮٔػح، ١٣ذؿكاوص٭ـة اإلٰٚ ٱعؽث ثكؿٔح ٠جٲؿة 

 كوف ا٣نةث١ح دكػذُٲٓ أف دٞػؽـ ٦ػةدة د٤ٕٲ٧ٲػح ٱذٛةٔػ٢ ٦ٕ٭ػة ا٤ٕ٧٣ػ٥ ث٪نػةط

٧٭ػة كاقٓ كدإٚٲح أٝٮل ٨٦ اوقة٣ٲت ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ثعٲر ٱكػذُٲٓ ا٧٣ػذ٥٤ٕ د٤ٌٕ 

٦٪ٛؿدان أك ثة٣ذٕةكف ٦ٓ أٝؿا٫٩
 64و

. 

ك٨٦ ٦ٲـات ا٣نةث١ح أ٩٭ة ، دكذؼؽـ ،قذٞجةؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٚٞػٍ، كإ٧٩ػة 

ز٧ح دٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤ٕ كا٣جؿ٩ة٦ش، ك٬٪ةؾ ص٧ٓ ثٲ٨ دٞ٪ٲةت ا٣ػ٪ه ا١٧٣ذػٮب 

ٲح ٤٣ذ٥٤ٕ إ٣ٯ صة٩ت إدارة صٲؽة ٤٣ٮٝخكا٣ىٮرة ا٧٣ذعؿ٠ح، كدإٚ
 66و

. 

كدؤدم ا٣نةث١ح ػػؽ٦ةت ٦ذٕػؽدة ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح كد٧٤ٕ٭ػة، إذ إ٩٭ػة 

دكةٔؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٰٚ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ثكػؿٔح ٦ػ٨ ٦ؼذ٤ػٙ أ٩عػةء 

٥ ا٣ؾادٰ ٚػٰ ٥ ا٣ذٕةك٩ٰ، ٧٠ة أ٩٭ة دكةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٌٕ ا٣ٕة٥٣، كدكةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٌٕ 

                                                 

 .٦666ؿصٓ قةثٜ ص  -ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ثٕؽ اإل٩ذؿ٩خ -ثٲ٢ صٲذف  66و

 Sherry.L. Wilson,B. «Transformative Communication as Stumulus to  64و

web Besed instruction»  .Educational Technology, Publications, Inc  

Englewood Cliffs, New jersey 1997  P 67. 

 Mcdonel. R- College on the World weide web- unpublised PHD  66و

thesis university of California 1999. 
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طرٗلم  اشمتامآٌب لبىو٘ٔٗم  واىِظمب  نمٖ ٌِم    مَ اىٔكت ُفصّ، وتتصمً 

 اىطرائق اىتلي٘مٗ ، وتطٔر وظ٘ف  اىٍعيً ى٘غمو ٌٔجٓبً وٌرطماً وى٘س ٌيّلِبً.

وىلم اختركت اىظمبله  نمو اىومٔاجز اىص٘بشم٘  واىيلبن٘م  وادكتػمب ٗ  

عت خممٌبتٓب واىعيٍ٘  خالنبً ىهو اىٔشبئو األخر  ىِلو اىٍعئٌبت. وتٔشّ 

ُٖ وتبمب   اىٍعئٌمبت لٍاتيمو غمٔرْب ٌمَ ُمع ىهتروٗم اإلىتظٍو اىبر

ٌهتٔب وغٔرة وغمٔت وررنم ، و مرل ىيػموو واىٍ مالت، وتب٘مب  

، وجمب  ذىمم نيمّ ٌم  إىخىلٔا م اىب٘بُبت، وُلو ىامٌ  اإلذا   واىتيفزة...

، نغمممت ٌممَ اْممً اىٔشممبئو اإل الٌ٘مم  واإل الُ٘مم  WWWظٓممٔر طممبه  

 واىتصٔٗل٘  واىٍعرن٘  اىٓبئي .

و يممٕ اىٍعيٍممَ٘ ا  ٗعٍيممٔا  يممٕ تزوٗممم اىٍتعيٍممَ٘ لممبىتفه٘ر اىِبكممم 

اىٍٔضٔ ٖ رتٕ ٗصتط٘عٔا اىتٍ٘٘ز لَ٘ اىزٗو واألغ٘و، واىٍف٘مم واىامبر، ٌٍمب 

ٌِٓمب،  اف اىلً٘ اإلٗ بل٘  ن٘ف٘موٗلّمم  يٕ اىظبله ، وا  ٗهُٔٔا كب رَٗ  يٕ تعرّ 

ٖ  ػمر اضمطرلت ن٘مّ واىلً٘ اىصيب٘  لغ٘م  اشمتبعب ْب، ودشمٍ٘ب اُِمب ُعم٘ض نم

 اىٍعبٗ٘ر، و ّس نّ٘ اىصً لبىعصو، واُتظر نّ٘ اىتفه٘ر اإلرْبلٖ اىظالٌٖ.

ُٖ ٍّٗهَ ىهترووإىٕ جبُب تػف٘  اىٍعئٌبت وغرليتٓب نإ  اىتراشو اإل

اىٍصممتامم اىعرلممٖ ٌممَ نتبلمم  رشممبئو ليغتممّ األم، إضممبن  إىممٕ تعيممً٘ اىيغمم  

اىعرل٘م   يمٕ لاىٔٗمب  عمم، وذىمم لٔضم   روس نمٖ اىيغم  وتعيٍٓب  َ ل  

و اىتعيً، لو٘ث تغمو اىظبله  وش٘ي  ُبجع  ونّعبى  ىِظر  ّٓ ٌم ٌٔ  لآى٘بت تص

 اىيغ  اىعرل٘  وتعيٍ٘ٓب إ  أللِبئٓب او ىغ٘ر الِبئٓب.

وخالغ  اىلٔ  إ  طب٘ع  اىعػر توتًّ  يٕ الِب  اىيغ  اىعرل٘م  اشمتعٍب  

ل٘  اىفػ٘و  ، إذ إ  نٖ ْذا وشبئو اىتلبُ  اىومٗي  نٖ تعيً٘ ىغتًٓ األم لاىعر

ٍٓمب، وتبمرَْ نمٖ ادشتعٍب  ٌزاٗب ٌتعمم ة ترتلمٖ لٔاكم  تعيمً٘ اىيغم  وتعيّ 
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ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ، ٔىؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح وا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة  

٤ٔٯ ٨٦ ثٲؽ٥٬ ا٣ٞؿار ٰٚ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ أف ٱ٤٧ٕػٮا ك٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ، 

ح ٣٘ٮٱػح ٝٮ٦ٲػح دأػػؾ ثة٣عكػجةف روػؽ ٤ٔٯ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ًٮء قٲةق

ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮم كدجٲػةف إٱضةثٲةدػ٫ كقػ٤جٲةد٫ ث٘ٲػح دٕـٱػـ اإلٱضةثٲػةت، كدتٚػٰ 

ا٣ك٤جٲةت، ظذٯ دذجػٮأ ٣٘ذ٪ػة اوـ وا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح  ا١٧٣ة٩ػح ا٣ضػؽٱؿة ث٭ػة، 

٭٥، أكٚٲػةء ٣٭ػة، كٔػة٤٦ٮف ٤ٔػٯ كظذٯ ٱجؿ٨٬ أث٪ةؤ٬ػة ٤ٔػٯ أ٩٭ػ٥ ثػؿرة ثػأ٦ٌ 

 ك٦ة ٨٦ زؿكة أز٨٧ ٨٦ ٣٘ح اوصؽاد.ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ٠٪ٮز٬ة، 

*   *   * 
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ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػة٦ف ٧٤٣ض٤ػف  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣ـٱؿ
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ا٣ػػؽ٠ذٮر ٚػػٮاز  -ا٣ٕؿثٲػػح ظةقػػٮثٲًّة ٚػػٰ د٤ٕػػٲ٥ ا٤٣٘ػػح ا٣ذضؿثػػح اورد٩ٲػػح -6

 .٧ٔ6111ةف  -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اوردف -صؿادات

ا٧٣ػؤد٧ؿ  -ا٣ػؽ٠ذٮر قػةـ ٦جػةرؾ ا٤ٞ٣ػٜ -ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ دٮاص٫ ا٣ٕؿثٲح -6

 .6161دثٰ  -ا٣ؼة٦ف ٧٤٣ض٤ف ا٣ؽك٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 -دار ا٣ٕػٲ٨ ٤٣٪نػؿ -ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ظ٤جػةكم -دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا٣سٞةٚح -4

 .6111ة٬ؿة ا٣ٞ

 -ا٣ػػؽ٠ذٮر أظ٧ػػؽ زٱػػةد ٦عجػػٟ -ا٣عةقػػٮب كد٪٧ٲػػح ا٣ٞػػؽرة ٔ٪ػػؽ ا٣ُٛػػ٢ -6
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 .6111د٦نٜ  -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ا٣كةدس ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

 -٦ػؿكاف ا٣جػٮاب -دكر ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ دضؽٱػؽ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٕؿثػٰ -1

 .6111 -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ا٣كةثٓ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

دٕؿٱػت  -ركصٲ٫ صةركدم -٦حو ا٣ٮاٝٓ كا٣ضؾكر كا٣جؽاا٢ا٣ٕٮ٧٣ح ا٧٣ـٔٮ -1

 .6919و٪ٕةء  -دار ا٣كٮاٰٝ ٤٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ -٦ع٧ؽ ا٣كجٲ٤ُٰ

 ظضػةزم أظ٧ػؽ ٦ضػؽم - ا٣ٕٮ٧٣ح كآ٣ٲةت ا٣ذ٭٧ٲل ٰٚ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح -1

 .٧ٔ6991ةف  - ٦ؤد٧ؿ صة٦ٕح ٚٲتد٣ٛٲة ٰٚ اوردف -

كزارة  -ا٣كػػٲٌؽا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ  -ٌٝػػةٱة را٬٪ػػح ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح -9

 .6161 –د٦نٜ  -ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب -ا٣سٞةٚح

٦ؤقكػح  -٣٪٪٭ي ث٤٘ذ٪ةو ٦نػؿكع ،قذنػؿاؼ ٦كػذٞج٢ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح -61

 .6166ثٲؿكت  -ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ

 -دؿص٧ح ٔجؽ ا٣كػتـ رًػٮاف -ثٲ٢ صٲذف -ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ثٕؽ اإل٩ذؿ٩خ -66

 .6991ا١٣ٮٱخ  666ا٣ٕؽد  -ق٤ك٤ح ٔة٥٣ ا٧٣ٕؿٚح
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