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ضُاع حك تالهُز الوذسسح العوىهُح فٍ إتماى اللغح الفشًسُح .12

 

اًطاللا هي األولً اتتذائٍ  تذسَس اللغح الفشًسُح تالوغشبو وخاهح أهوُح  .1

ِٓ ف. ظهٚنج ٍِؽح تاٌّغهب, أوصه ِٓ أٞ ٚلد ِعٝ, أصثؽد الفشًسُحوفا٠ح اٌرٛاصً شف٠ٛا ٚ وراتح تاٌٍغح 

وً ٌغح , اٌؼٌّٛح فٟ وً ا١ٌّاق٠ٓ اٌؼ١ٍّح ِٕٙا ٚ اٌصماف١ح ٚ اٌصٕاػ١ح ٚ اٌرعان٠ح أظً اٌر١ّٕح اٌٍّركاِح ٚ نفغ ذؽك٠اخ

.  ال ٠ّىٓ االٌرغٕاء ػٕٙا لُوح هضافح, ذؼرثه ا١ٌَٛ ؼرٝ تاٌؼاٌُ اٌّرمكَ, أظٕث١ح ِٓ اٌٍغاخ اٌؽ١ح

ِّٛٓ اٌٍغاخ اٌؽ١ح ٟ٘ , اٌّرٛاظكج تاٌّغهب اللغح الفشًسُح, ٚ تاإلظافح ئٌٝ اٌٍغح اإلٌثا١ٔح ي ػ١ٍٙا فٟ اٌرٟ ٠َُؼ

ذٛاذه ٚ تإٌظه ٌغىانج اإلٔراض اٌؼٍّٟ ٚ اٌرىٌٕٛٛظٟ تٙا ٚ لٌه . اٌرمكَ اٌؼٍّٟ ٚ اٌرىٌٕٛٛظٟ ٚ اٌرعانٞ ٚ اٌصٕاػٟ

ٚ ١ًٌ اٌمصٛن ف١ٙا ألْ أ٠ح . ٚ ١ًٌ لٌه ِغ األٌف اٌشك٠ك ٘ٛ ؼاي ٌغرٕا اٌؼهت١ح. ذهظّح ئٔراظاخ تالٟ اٌٍغاخ ئ١ٌٙا

ٚػاء ٠ّألٖ أصؽاتٙا تّا شاءٚا، ٚ ٌىٓ اٌمصٛن ف١ٕا ٔؽٓ اٌؼهب ٌمٍح أٔراظٕا ٌٍؼٍُ ِٓ ت١ٓ األُِ ٚ ٌغح ِا ٟ٘ ئال ِعهق 

.  ٌرمص١هٔا فٟ اٌرهظّح اٌّرٛاذهج ئٌٝ ٌغرٕا ٌإلٔراض اٌغى٠ه ِٓ تالٟ اٌٍغاخ اٌؽ١ح

ِإٌٍاخ ػ١ٍّح  ٌُٙٚ ٌىٓ أٍ٘ٙا . غ١ه ٌغرٙا فٟ وً أٌالن ذؼ١ٍّٙاٜ صؽ١ػ أٔٗ ال ذٛظك قٌٚح ِرمكِح ِؼرّكج ػً

. ذهظّح وً اٌٍّرعكاخ اٌؼ١ٍّح اٌغى٠هج ؼرٝ ال ٠ىٛٔٛا فٟ ؼاظح ئٌٝ اٌرٛصً ئ١ٌٙا ػٕك اٌؽاظح تغ١ه ٌغرُٙػٍٝ  ذٍٙه

ٚ فؽٓ اٌى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ ئٌٝ أْ اٌرمكَ ن١٘ٓ تاٌرؼّاي اٌٍغح اٌّؽ١ٍح فٟ وً ا١ٌّاق٠ٓ فؼًّ ػٍٝ ئؼ١اء اٌٍغح اٌؼثه٠ح 

ذٛفه ػٍٝ ػٍّاء ٘اظهٚا ئٌٝ األنض اٌّغرصثح ِٓ وً اٌكٚي اٌّرمكِح ِرم١ٕٓ ٌٍغاذٙا ٚ اٌرٟ وأد شثٗ ١ِرح، ٚ ٌىٕٗ ٞ

 . ٠رهظّْٛ ِٕٙا وً ٍِرعك ػٍّٟ ٌٍؼثه٠ح

 ذٗا١ٌَٛ ئال ٌغُِٕٙ ِٓ ال ٠ع١ك , فأِاَ اٌشثىح اٌؼٕىثٛذ١ح ػٍٝ ٌث١ً اٌّصايأِا تإٌٍثح ٌٍؼهب، ِغ األٌف اٌشك٠ك، 

 اٌؼهتٟ لاٚ وٍّا واْ . ِؽصٛنظك ٚ ظكا ٠ٍثػ فٟ تؽه ِٓ تؽٛن اٌّؼهفح ظ١ك ٠عك ٔفٍٗ , ِٓ غ١ه اٌٍغاخ اٌغهت١ح

١ًٌ فمػ وفا٠ح ذٛاصً تٍغح غهت١ح وٍّا ذٌٛؼد لكنذٗ ػٍٝ إًٌٙ ِٓ ِؽ١ػ أٌٚغ ِٓ ِؽ١ؽاخ اٌّؼهفح اٌّرٛفهج 

ل١اَ ئٌٝ ؼ١ٓ ٚ  ،ٚ ػٍٝ ٘ما األٌاي. ٠هج ظك ٌه٠ؼحخٚ ئّٔا ِٓ وً ِصاقن اٌؼٍُ اٌّرعكق تاٌرّهان ٚ تٛ تاٌشثىح

 تلهكاسة وخة عذم التفشَظ فُها , اٌفه١ٍٔح تاٌّغهب ِغ اإلٌثا١ٔح تشّاٌٗ ٚ ظٕٛتٗذثمٝ فاٌؼهب تٛاظثُٙ ٔؽٛ ٌغرُٙ، 

  .رالٌىاجبهي الحكوح العض علُها 
 

تالوغشب  عذم تعشَة التعلُن العالٍو وخاهح صىاب  .2

ُِؽك فٟ اذثاػٗ ١ٌاٌح ػكَ ذغ, تإٌظه ئٌٝ ِا ٌثكف اٌٍغح اٌٛاظة أْ ذٍٛق . ن٠ة اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟاٌّغهب ظك 

ؼ١ٓ ذىْٛ اٌٍغح اٌّؽ١ٍح ٍِّٙح  ٟ٘ اٌرٟ ٌٙا لصة اٌٍثك فٟ اإلٔراض اٌؼٍّٟ, ٚ تىً ِٛظٛػ١حتاٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ تأٞ تٍك 

: ٘ما اٌّعاي ففٟ . ِٓ ؼهف أٍ٘ٙا

  ْللشىفٌُُح الضائذج و الفاسغحٚ ال ل١ّح ال ِىا.  

  ٚلهىَح الوغشتُح و هٌها كل اللغاخ الوحلُح تالثالد و علً سأسها اللغح العشتُحال خىف فُه علً كل همىهاخ ا .

 . أٍ٘ٙا ٌثالٟ اٌٍغاخ اٌؽ١ح تاذماْاٌٍغح اٌؼهت١ح ذغرٕٟ , تً تاٌؼىً ذّاِا

 

وأٛا  اٌم٠ُ اٌّصمف١ٓ ٚ ا١ٌٍا١١ٌٓ ٘ٛ وْٛ ظً, ػكَ صٛاب اٌرؼه٠ة اٌّرؽهف ٚ إٌّغٍكػٍٝ ق١ًٌ ـ١ه ٚ 

ػٍٝ , اٌثؼصاخ اٌفه١ٍٔح ٚ اإلٌثا١ٔح ٚ ؼرٝ اإل٠ؽا١ٌحِكاني ا ِٓ اٌٍثال١ٓ ٌرؼ١ٍُ أتٕائُٙ ٚ تٕاذُٙ بوأٛ, ت٠ٕٗاقْٚ 

 . ؼٍاب ذؼ١ٍُّٙ اٌٍغح اٌؼهت١ح تاٌٍّرٜٛ اٌمٞ ١ٍ٠ك تٙا

 

فٙٛ ِظٍَٛ تؼكَ ذّى١ٕٗ ِٓ ٌغح ؼ١ح أـهٜ غهت١ح ِرٛفهج  إال اللغح العشتُحال ٠ع١ك , وً ؼاٌة ِغهتٟ ا١ٌَٛٚ 

أٞ  ِٓ أٞ ذى٠ٛٓ تاٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ اٌّؽكٚق االٌرمؽاب ظؽ١ح اإللصاء٠صثػ لك ٌٍغح اٌؼهت١ح ٌٛؼك٘ا ئذمأٗ بٚ  .تاٌثالق

ئلصاؤٖ ِٓ ٌٚٛض وً اٌّكاني اٌؼ١ٍا ٚ وً اٌشؼة اؼرّاي ٠ؼٕٟ لٌه ٚ . ٌّرفٛل١ٓ ِٓ ت١ٓ اٌؽٍثحااٌّفرٛغ فمػ فٟ ٚظٗ 

, ؼرٝ ٚ ئْ اٌرؽاع ٌٚٛض اٌرؼ١ٍُ اٌّؽكٚق االٌرمؽاب, اٌفه١ٍٔح ٚ ِٓ واْ ِؽكٚق اٌرى٠ٛٓ فٟ اٌٍغح. ٔاو١ٍاخب اٌؼ١ٍّح
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ٚ ذفٍه تمٌه اٌثالق ظىًء . ٘مٖ اٌٍغحذّى١ٕٓ ِٓ ٍِافح أتؼك ِٓ ٔمؽح أؽالق وِالئٗ ا٠ٌُٕؽٍك ِٓ . ٠ٕؽٍك ف١ٗ تاػالح

 . ِٓ ٔفثٙا ٚ ؼالاذٙا اٌثشه٠ح

 

تتذائٍ اًطاللا هي األولً اتعوُن تذسَس اللغح الفشًسُح ضشوسج  وواخة  .3

. وً أتٕائٕا ٚ تٕاذٕاتثالقٔا ت١ٓ  تكافؤ الفشص لرع١ٙا اٌؽك فٟٞظهٚنج  تعوُن كفاَح التىاصل تاللغح الفشًسُح

أ١ٌٚاء أِٛن ذال١ِم اٌرؼ١ٍُ االتركائٟ اٌؼِّٟٛ اإلٌؽاغ ػٍٝ اٌٛوانج ِٓ ٜ ػً ,أِهاْ ئشٕاْذمرعٟ  ٚ ٘مٖ اٌعهٚنج

 :ٚ ٟ٘ , أظً ذٛف١ه٘ا

.  تالتعلُن العوىهٍ اتتذاء هي الوستىي التحضُشٌالفشًسُح اللغح  تذسَسالعىدج إلً  (1

: ٚ ِٓ ِىا٠ا ٘ما اٌّؽٍة ِا ٠ٍٟ 

ِٓ قْٚ  ٚ لثً ٚ ُتؼ١ك االٌرماليأؽاللا ِٓ إٌٍح األٌٚٝ اتركائٟ  واْ اٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ ِىقٚض اٌٍغح   (((   أأأ

 . ِشاوً

 ألظ١اي اٌّىقٚظح اٌرى٠ٛٓ فٟ اٌٍغر١ٓا, ٘مٖ اٌفرهج ِٓ ذان٠ؿ اٌثالق ٔا اٌؼ١ِّٛح ـاليٚ ـَهظد ِكاني   (((   ببب

ذٍاُ٘ تمٛج فٟ ذ١ّٕرٗ تفعً ذى٠ٕٛٙا  ٚاٌّغهب اٌؽك٠س  ا٘مٚ ال واٌد ؼرٝ ا١ٌَٛ ذثٕٟ َتٕد  اٌرٟ

 . اٌٍغٛٞ اٌّىقٚض

١ًٌ , اٌٍغر١ٓ اتركاءبتاػرّاق ذى٠ٛٓ ِىقٚض  خذ ُهحك فٍ هخالفته تشاهح الىصاسجٚ اٌرؼ١ٍُ اٌؽه ا١ٌَٛ    (((   خخخ

٠عة أْ ٠ىْٛ  أْ اٌرؼ١ٍُ اٌّىقٚض اٌٍغحٜ ٚ ٘ما ـ١ه ق١ًٌ ػً. ِٓ اٌهٚضتً , فمػ ِٓ اٌرؽع١هٞ

اٌر١١ّى فٟ ٘ما األِه ت١ٓ أتٕاء ٚتٕاخ ِٓ ٠ٍرؽ١غ اٌكفغ ِماتً ٚ ١ًٌ ِٓ اإلٔصاف . ِؽٍة وً ا٢تاء

  .ِٓ ظٙح شا١ٔح ـكِاخ اٌرؼ١ٍُ اٌؽه ِٓ ظٙح ٚ تالٟ اٌرال١ِم تاٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ

ؼهِاْ  ١ِم اٌرؼ١ٍُ اٌؽه ِٓ ظٙح ٚ ذال١ِم اٌّكنٌح اٌؼ١ِّٛح ِٓ ظٙح شأٟ،٘ما اٌر١١ّى ت١ٓ ذالٚ فٟ    (((   ززز

. ٌثالق ِٓ اٌر١ّٕح اٌثشه٠ح اٌع١كج ٚ إٌّشٛقجي

َتفىق تالهُز التعلُن الحش علً ٚ ٔرائط االِرؽاْ اٌّٛؼك اإلل١ٍّٟ ١ًٌٕ شٙاقج اٌكنٚي االتركائ١ح ذظٙه    (((   ضضض

  .تل حتً فٍ اللغح الفشًسُح لفشًسُحلُس فمظ فٍ اللغح اصهالئهن هي التعلُن العوىهٍ 
. ٚ ذؼكق اٌٍغاخ تاٌم٘ٓ ٠ىٍة صاؼثٗ فؽٕح ٚ ؼكالح أوثه فٟ وً ِٓ ذٍه اٌٍغاخ   (((   غغغ

أتٕائٕا ٚ تٕاذٕا تاٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ تالٟ اٌر١١ّى ت١ٓ أتٕائٕا ٚ تٕاذٕا تاٌرؼ١ٍُ اٌؽه ِٓ ظٙح ٚ  ػكَئقْ ٚظة    (((   ؾؾؾ

 . صذىافإ اٌفه، ألٔٗ ِرٕافٟ ِغ اٌؽك فٟ ِٓ ظٙح شا١ٔح

تكا٠ح أٞ ترؼ١ُّ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌفه١ٍٔح ِٓ , ٚ ١ًٌ ِٓ األٌفً ت١ُٕٙ ِٓ األػٍٝ جٚ اٌّؽٍٛب ٘ٛ اٌرٍٛٞ   (((   ققق

، ٚ ١ًٌ ئظثان إٌؼ١ٍُ اٌؽه ػٍٝ ٚ تٕفً اٌمٛج ِغ اٌٍغح اٌؼهت١ح تاهحتّٛاواج اٌؼِّٟٛ اٌرؼ١ٍُ االتركائٟ 

. االصؽفاف ِٓ األٌفً ِغ اٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ فٟ ٘مٖ إٌمؽح

ذال١ِمٖ ُ٘ ِٓ ٔفً األٌٚاغ  ف١ؼٕٟ لٌه أْ. قاني اٌرؼ١ٍُ اٌؽه ِٛظٛقج تاألؼ١اء اٌشؼث١حظً َٚ    (((   للل

 ٚ ٌُ ٠شىً ٌُٙ لٌه اٌرؼ١ٍُ  .االظرّاػ١ح تً ِٓ ٔفً األٌه اٌرٟ ٠أذٟ ِٕٙا ذال١ِم اٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ

ٌرٟ وأد وّا ٌُ ٠شىٍٙا ٌألظ١اي األٌٚٝ ِٓ ذال١ِم اٌّكنٌح اٌؼ١ِّٛح ا أ٠ح ِشىٍح الوضدوج اللغح

  . ا١ٌَٛ ئ٠عات١ا ػٓ وِالئُٙ تاٌّكاني اٌؼ١ِّٛح والّ٘ا تً ١ِى. ِىقٚظح اٌٍغح ػٍٝ اإلؼالق

اٌؽه ِثكأ ذىافإ اٌفهص ت١ٓ وً أتٕائٕا ٚ تٕاذٕا تىً ِٓ اٌرؼ١ٍُ اٌؼِّٟٛ ٚ اٌرؼ١ٍُ ِهج أـهٜ ٚ  ,ٚ ػ١ٍٗ   (((   ننن

 . ١ِٚح٠مرعٟ اٌهظٛع ئٌٝ ذكن٠ً اٌٍغح اٌفه١ٍٔح ِٓ اٌرؽع١هٞ تاٌّكاني اٌؼُ

فثكال ِٓ ذكن٠ً أٌرال٠ٓ ٌم١ٍّٓ . اٌٛوانج و٠اقج ٚ ٌٛ أٌرال ٚاؼكٌٓ ٠ىٍف اٌعهٚنٞ ٘ما اٌرؼك٠ً ٚ    (((   ووو

فٟ ِّٕٙا فٛض ّ٘ا اٌٍغح اٌؼهت١ح يأؼك٠كني , تاٌرؽع١هٞ ٚ االتركائٟ األٚي اٌٍغح اٌؼهت١ح صثاغ ٍِاء

اٌصأٟ ؼ١ٓ ٠ىْٛ  ٌفٛضين١ٍٔح اٌٍغح اٌفٚ األٌرال ااٌصأٟ ٠كني , فٟ اٌٍّاء ٌٍفٛض اٌصأٟاٌصثاغ ٚ 

.  ٚ ٠مغ اٌؼىً فٟ اٌٍّاء, األٚي ػٕك أٌرال اٌٍغح اٌؼهت١ح فٟ اٌصثاغاٌفٛض 

.  تذسَس هىاد هعشفُح تاللغح الفشًسُحالعىدج إلً  (2

اتتذاء , ذكن٠ً وً اٌّٛاقشأْ  علً الكفاَاخ التشكُض٠عة أْ ٠ىْٛ  فٟ فصً ٌاتكٚ وّا ٌثمد اإلشانج ئ١ٌٗ 

ِٓ أظً لٌه ذّى١ٓ ذال١ِم ِكانٌٕا ِٓ اٌٍغح اٌفه١ٍٔح ٠مرعٟ اٌؼٛقج فٟ  .تذائٍ علً األللالثالثح ابهي 
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ِٓ أظً ذٛؼ١ك اٌىفا٠ح اٌرٛاص١ٍح ف .االتركائٟ ئٌٝ ذكن٠ً ِٛاق ِؼهف١ح تاٌفه١ٍٔح واٌه٠اظ١اخ ٚ تؼط اٌؼٍَٛ

ُُاٌؼ١ٍّح  ِٓ ظٙح ٚ ِٓ أظً اإلػكاق اٌمثٍٟ ٌىً اٌُشَؼةشف٠ٛا ٚ وراتح  تاٌٍغح اٌفه١ٍٔح  ٘مٖ اٌٍغح فٟ ٌح بقَناٌ

استخذاهها كأداج تحصُل فٍ الشَاضُاخ و الٌشاط العلوٍ تالتعلُن  اٌؼٛقج ئٌٝ ٠عة, اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ِٓ ظٙح شا١ٔح

 . ٚ ِٛاصٍح لٌه إٌٙط تثالٟ األٌالن , االتتذائٍ

 

 .....الرجوع إلى الصفحة الرئيسية كتابة تعليق
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