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مستخلص البحث
تٓاٚيت ٖر ٙايٛزق ،١أٚضاع اـط ايعسب ،ٞيف إفسٜكٝا يف املاضٚ ،ٞاؿاضس .إذ
ايًػ ١ايعسب ١ٝقدمي ١يف إفسٜكٝا ٖٞٚ ،يػٚ ١طٓ ،١ٝاألَس ايرٜ ٟؤند ٙعًُا ٤ايًػ١
ايػسبٖٚ .ٕٛٝرا ٜؤند قدّ اؿسف ايعسب ٞيف إفسٜكٝا.
بعد اْتػاز اإلضالّ يف إفسٜكٝا ،ذاع صٝت اؿسف ايعسب ٞيف غت ٢أما ٤إفسٜكٝا،
ٚنُتبت عدد َٔ ايًُػات اإلفسٜك ،١ٝباؿسف ايعسب ٞـ بعطٗا ألَ ٍٚس ٠يف
تازىٗا .ثِ تسادع اؿسف ايعسب ٞإثس ضٝطس ٠االضتعُاز األٚزب ٞعً ٢ايبًدإ
اإلفسٜكٚ ،١ٝطػ ٢اؿسف ايالتٝين يف نجري َٔ أما ٤إفسٜكٝآٖٚ ،اى أضباب
نجريٚ ٠زا ٤ذيو; ثِ بدأ اؿسف ايعسبٜ ٞتعاف ٢بعد خسٚز املطتعُس األٚزبَٔ ٞ
إفسٜكٝاٚ .تداعت عدد َٔ املٓعُات ملػسٚع نتاب ١ايًُػات اإلفسٜك ١ٝباؿسف
ايعسبٚ ،ٞبريت دٗٛداً طٝبٚ ;١ذيو ستٚ ٢قتٓا اؿاي .ٞإال إٔ ٖٓاى بعض
ايعكبات تكف أَاّ ٖرا املػسٚع ،عً ٢زأضٗا صعٛب ١تعُ ِٝسٛضب ١اؿسف ايعسبٞ
املعدٍ يف أما ٤إفسٜكٝآٖٚ ،اى صعٛبات أخس ٣إال أْٗا يٝطت عص ١ٝاؿً.ٍٛ
()1

عُٝد عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ٞايٓػس

 -داَع ١إفسٜكٝا ايعامل.١ٝ

ٟ بابهس سطٔ قُد قدزَاز. د.أ

اؿاضسٚ ٞا بني املاضٝكٜ يف إفسٞاقع اؿسف ايعسبٚ

Abstract

This paper dolt with the situation of Arabic letters in Africa
In fact Arabic Language is an .during the past and present
indigenous Language in Africa, the fact that has been confirmed
by the western Linguists. Thus Arabic letters are known to many
.Africans before Islam
Letters became more known to many Africans, not only that,
but also affected their Language and nearly thirty of them
.written in Arabic letters
When the Europeans arrived to Africa, Arabic language and
Arabic letters retreated back and there the Latin letters took
place. After the independence of the Africa countries, Arabic
letters started to recover bit by bit. A number of organizations
stood together for write African language in Arabic litters. They
did a good job, but still a head of them a number of problems,
but they can be solved if concrete efforts are contributed for
.that
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ال غو إٔ اؿٛاز ٚايهالّ ٜطبكإ ايهتابٚ ١ايسضِ ايهتاب ٞيهٌ يػَٔ ١
ايًػاتٖٚ ،هرا عسفت ايًػ ١ايعسب ١ٝسٛازاً ٚنالَاً يف األدصا ٤ايػُايٚ ١ٝايػسق١ٝ
َٔ إفسٜكٝا باألصاي ١اعتُاداً عً ٢آزا ٤بعض ايًُػٜٛني اييت تػري إىل إٔ أصٌ
ايطاَ ،١ٝأّ ايعسب ١ٝيف إفسٜكٝاٚ .قد ته ٕٛايعسب ١ٝقد عسفت يف إفسٜكٝا سٛازاً
ٚنالَاً بعاٌَ ايتأثري ايتذازٚ ٟاملالسٚ ١اجملاٚز ٠يًبالد ايعسبٚ ،١ٝنريو
بعاٌَ اهلذسات ايعسب ١ٝايكدمي ١قبٌ اإلضالّ إىل غسم إفسٜكٝا يعٛاٌَ ضٝاض١ٝ
ضادت يف غب٘ اؾصٜس ٠ايعسب.١ٝ
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَس; فإٕ ايًػ ١ايعسب ١ٝقدميٚ ١أص ١ًٝيف إفسٜكٝا األَس
ايرٜ ٟؤند ٙعًُا ٤ايًػ ١ايػسب ٕٛٝاير ٜٔبادزٚا بتصٓٝف ايًػات اإلفسٜك،١ٝ
فصٓفٛا ايًػ ١ايعسب ،١ٝضُٔ ايًُػات ايٛطٓ ١ٝيف إفسٜكٝا ،عً ٢زأضِٗ Minihof
 Westerman ٚـ ايًُػٜٛإ األملاْٝإٚ Greenberg.Jٚ ،ايًُػ ٟٛاألَسٜه،ٞ
ٚنإ ٖرا نً٘ قبٌ ظٗٛز اإلضالّ .أَا بعد ظٗٛز اإلضالّ ٚاْتػاز ٙايٛاضع يف
إفسٜكٝا ـ فكد أضشت ايػ ١ايعسب ١ٝضٝد ٠املٛقف َٔ بني ايًُػات اإلفسٜكَٓ ١ٝر
ايكسٕ ايعاغس إىل ايكسٕ ايتاضع عػس املٝالدٜني ،إذ ضادت يف مشاٍ إفسٜكٝا ٚغسبٗا
ٚغسقٗا ٚٚضطٗا بٌ ست ٢دٓٛب ايكاز ٚ .٠زأع ايسَح يف ذيو نً٘ اؿسف
ايعسب ٞايرَ ٟجٌ ايبدا ١ٜاألٚىل يهتاب ١ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إفسٜكٝا ،فُا َٔ َٛقع
ٚصٌ إي ٘ٝاإلضالّ يف ٖر ٙايكاز ٠إال ٚقاَت ف ٘ٝخً ٠ٛقسآْ ١ٝيُُِدازض ١ايكسإٓ
ايهسٚ ِٜايتعسٜف بػعا٥س ايد ٜٔاإلضالَ ٞـ ٖٓ َٔٚا لد إٔ َدخٌ نٌ َطًِ
يإلضالّ يف ايكاز ٠اإلفسٜك ١ٝضابكاً ٖ ٛاـً ٠ٛايكسآْ َٔ ١ٝبعد غٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال
اهللٚ ،إٔ قُداً زض ٍٛاهلل (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،إٔ أَ ٍٚا ٜبدأ ب٘; ٖ ٛتعًِ
اؿسٚف ايعسب ١ٝسسفاً سسفاً ،سٝح ٜتدزب ايفسد عًْ ٢طل ٖر ٙاؿسٚف
ٚنتابتٗا ،ثِ ٜتدزب عًْ ٢طل ٚنتاب ١اؿسنات َٔ نطسٚ ٍ٠ضُٚ ٍ١فتشٍ١
ٚتٓ ٍٜٔٛفايػد َٔ ،٠بعد ذيو ٜتش ٍٛيهتاب ١ايهًُات فايبطًُ،١ثِ ٜٓطًل يف
نتاب ١ايطٛز ايكسآْ.١ٝ
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بٗرا لد إٔ َسسً ١نتاب ١اؿسٚف ايعسبَٚ ١ٝعسفتٗا َسسً ١أخر بٗا
دٌُ املطًُني يف إفسٜكٝا ـ عًُِاً بأِْٗ ٜػهً ٕٛايػايب ١ٝايععُ ٢يف ايكاز.٠
فاؿسف ايعسبَ ٞأيٛفُ يًفسد املطًِ اإلفسٜكٚ ،ٞإٕ مل ٜهٔ نجري َِٓٗ عً ٢إملاّ
بايًػ ١ايعسب ١ٝقساٚ ٠٤ؼدثاً.
اْتػس اإلضالّ اْتػازاً ٚاضعاً يف أما ٤ايكاز ٠اإلفسٜكٚ ،١ٝقاَت ممايو
ٚضًطٓات عسب ١ٝإضالَ ١ٝيف مشاٍ ايكازٚ ٠غسبٗا ٚغسقٗاٚ ،اؽرت ايًػ ١ايعسب١ٝ
يػ ١زمس ١ٝهلر ٙاملُايو ٚايطًطٓاتٚ،بريو اْتٗ ٢األَس إىل إٔ أضش ٢اؾص٤
ايػُاي َٔ ٞايكاز ٠يػت٘ األٚىل ٖ ٞايًػ ١ايعسب ،١ٝيف ضبع َٔ د ٍٚإفسٜكٝا ٖ:ٞ
"َصسٚ ،تْٛظٚ ،يٝبٝاٚ ،اؾصا٥س ٚاملػسبَٛٚ ،زٜتاْٝاٚ ،ايطٛدإ"ٚ .اشداد عدد
َتشدثٖ ٞر ٙايًػ ١يف أما ٤أخس ٣يف إفسٜكٝا ـ ست ٢تسبعت ايًػ ١ايعسب ١ٝايكُ١
َٔ بني ايًػات اإلفسٜك ١ٝاملتشدخ بٗا يف ايفرت َٔ ٠ايكسٕ ايعاغس إىل ايكسٕ
ايتاضع عػس املٝالد ،ٟبٌ ٜػري تَٛاع أزْٛيد ـ إىل إٔ ايًػ ١ايعسب ; ١ٝقد ازتفعت
إىل َطت ٣ٛأعً َٔ ٢ذيو سٝح ٜك" :ٍٛغدت ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١ؽاطب بني
قباْ ٌ٥صف ايكاز ٠اإلفسٜك ."١ٝـ أد ٣نٌ ٖرا إىل نتاب ١نجري َٔ ايٛثا٥ل
ٚايهتب ٚاملدطٛطات بايًػ ١ايعسب ١ٝفػهًت تساثاً عسبٝاً إضالَٝاً إفسٜكٝاً ٜػاز
إي ٘ٝبايبٓإ.
ٖٓا أخر أٌٖ إفسٜكٝا اؿسف ايعسب ٞفتفٓٓٛا ف ٘ٝــ نتبٛا ايهتب
ٚاملدطٛطات بايعسبٚ ١ٝدْٛٚا ب٘ ايهجري بًػاتِٗ ستٚ ٢صٌ عدد ايًػات اإلفسٜك١ٝ
اييت نتبت باؿسف ايعسب ٞإىل ثالثني يػ ١أٜ ٚصٜد  ،مشًت يػات" :اهلٛضا،
ٚايٛيٛفٚ،املاْدْكاٚ ،صٓفاٚ ،ٟايهاْٛزٚ ،ٟايٛٝزباٚ،ايفٛالْٚ ،ٞاألَاشٜك١ٝ
(ايرببسٚ،)١ٜمتاغل

ٚغًٗ،ٞ

ٚايصَٛاي،١ٝ

ٚاألز،َٛٚ

ٚاألَٗس،١ٜ

ٚايكُسٚ،١ٜايًٛغٓداٚ ،ايدٜٓهاٚ ،ايػًوٚ ،ايالتٛنا ـ بٌ مشًت يػ ١أفسناْا يف
دٓٛب إفسٜكٝآٖ .اى ُٚظف اؿسف ايعسب ٞيف فاالتٍ غت :٢تأيٝف ايهتب
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ٚاملدطٛطاتٚ ،نتاب ١ايسضاٚ ،ٌ٥املهاتبات يألفساد ،نُا اضتددَت يف ايعكٛد،
ٚنتاب ١ايػِعسٚ ،يف إصداز عدد َٔ اجملالت ايدٚز ١ٜيف ايطٓػاٍْٝٚ ،ذريٜاٚ ،غسم
إفسٜكٝا ،بٌ اضتددّ اؿسف ايعسب ٞيف ايدعاٜات ٚاإلعالْات ايصشٚ ١ٝايصزاع،١ٝ
ٚاملٓافطات ايسٜاض ١ٝـ األَس اير ٟنإ ضا٥داً يف دٓٛب ايطٛدإ قبٌ اْفصاي٘
عٔ دٚي ١ايطٛدإ.
ت
أثست ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايهجري َٔ ايًُػات اإلفسٜك ١ٝسٝح غرَّتٗا بأصٛا ٍ
ٚأيفاظ،بٌ مجٌٍ ددٜد ٍ٠يعٛاٌَ نجري ٠بعطٗا قدمي ١عً ٢زأضٗا ايتذاز،٠
فأخرت يػ ١اهلٛضا أيفاظاً عسب ١ٝنجريَٗٓ ٠ا :اؿسٜسٚ ،ايطسزٚ ،ايصعفسإ،
ٚايبصٌٚ،أيفاظ ايعكٛد َٔ األعداد ـ عػس ٜٔإىل تطعنيٚ ،أيفاظا أخس ٣ال
ٜطتػٓ ٢عٓٗا ايتادس نايػؼ ٚاؿطاب ٚايسبح ٚاـطازٚ ٠األَاْٚ .١دخًت ايًػ١
ايطٛاس ١ًٝٝايهجري َٔ َجٌ ٖر ٙاأليفاظ; بعاٌَ ايتذازٚ ٠ايتٛاصٌٚ .بعد
االْتػاز ايٛاضع يإلضالّ أخرت ايهجري َٔ يػات غسب إفسٜكٝا ٚغسقٗا أيفاظًا
ٚمجالً عسب ١ٝتتعًل بايد ٜٔاإلضالَ ٞفأضشت دص ً٤ال ٜتذصأ َٔ تًو ايًُػات
َٓٗا :ايسنٛع ٚ ،ايسنعٚ ،١ايٛضٚ ،٤ٛايصالٚ ،٠أٜاّ األضبٛعٚ ،األمسا ٤ايعسب١ٝ
َٔ :قُدٚ ،عُسٚ ،عجُإٚ ،فاطُٚ ،١خدهٚ ،١صاحلَٚ ،صطفٚ ٢غريٖأَٚ .
اؾٌُ ايعسب ١ٝاييت دخًت يف نجري َٔ ايًُػات اإلفسٜك :١ٝبطِ اهلل ايسمحٔ
ايسس ،ِٝايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل ،ضبشإ اهلل ،اؿُد هلل ،أعٛذ باهلل ،ال سٚ ٍٛال
ق ٠ٛإال باهللَ ،ا غا ٤اهللٚ ،ايربنٚ ١غريٖا مما لد ٙاي ّٛٝيف يُػات اهلٛضا
ٚايفٛالْٚ ٞايٛيٛف ٚايهاْٛزٚ ٟايطٛاسٚ ١ًٝٝايصَٛايٚ ١ٝايكُسٚ ١ٜغريٖا َٔ
ايًُػات اإلفسٜك .١ٝاؾدٜس بايرنس إٔ ايعًُ ١ايٓٝذريًَ ١ٜتصَ ١بتطُني اؿسف
ايعسب ٞيف عًُتٗا ست ٢اي ّٛٝـ سٝح لد إٔ نًُْ( ١ريا) َهتٛب ١عً ٢ايعًُ١
ايٛزق ١ٝايٓٝذريٚ ،١ٜال غس ٚيف ذيو ـ فايعًُ ١ايص ١ٝٓٝايٛزقَ ١ٝتطُٓ ١اؿسف
ايعسب ٞإىل َٜٓٛا ٖرا.
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نسز َٔ ٖرا نً٘ إىل إٔ اـط ايعسب ٞقد ٚدد قبٛالً ٚتدافعاً نبرياً
َٔ اجملتُع اإلفسٜك ٞـ خاص ١ضًُ ،١ٝبٌ يعب اؿسف ايعسب ٞدٚزاً َعترباً يف
تطٜٛس ايهجري َٔ ايًُػات اإلفسٜكٚ ١ٝإثساٗ٥ا،فأخرٖا إىل طٛز ايسق ٞاؿطازٟ
ظعًٗا َهتٛب ١بعد إٔ نإ ٜتِ تٓاٚهلا غفاٖ ١فكط.

هيننة اللُغات األوربية وحماربة اللغة العربية واحلرف العربي:
دا ٤املطتعُس األٚزب ُٖٔٝٚ ٞعً ٢ايكاز ٠اإلفسٜكٚ ١ٝفسض ضٝطست٘
ايتاَ ١عً ٢ايكازَٓ ٠ر ْٗا ١ٜايكسٕ ايتاضع عػس إىل َٓتصف ايكسٕ ايعػسٜٔ
املٝالدٜنيٚ .ادٗت ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝسسفٗا سسباً غعٛا َٔ ٤االضتعُاز األٚزبٞ
ٚأتباع٘ٚ ،ذيو بصٛزَ ٠باغسٚ ٠أخس ٣غري َباغس .٠فسض املطتعُس األٚزب ٞيػات٘
ايػسب َٔ ١ٝفسْطٚ ١ٝإلًٝصٚ ١ٜبستكايٚ ١ٝأضباْٚ ١ٝبًذٝهٚ ١ٝمٖٛاٚ ،ضادت
ايجكاف ١األٚزب ١ٝيف إفسٜكٝا َع إُٖاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝإُٖاال تاَاً ٚإبعادٖا َٔ
َٓاٖر ايتعً ِٝيف ايكاز ٠اإلفسٜك ،١ٝفرتادعت ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتسادع َعٗا اؿسف
ايعسبٚ ،ٞتٛدٗت ايػعٛب اإلفسٜك ١ٝم ٛنتاب ١يػاتٗا باؿسف ايالتٝين ايرٟ
ٚدد ايدعِ ٚايتػذٝع َٔ قِبٌ املطتعُس األٚزب.ٞ
غٔ االضتعُاز األٚزب ٞسسباً ٚاضش ١ضد ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗا يف
إفسٜكٝاٚ ،أعد يريو ٚضا ٌ٥نجريَٗٓ ،٠ا بح ايتعً ِٝعرب ايًُػات األٚزبٚ ١ٝدعٌ
غػٌ ايٛظا٥ف سهساً ملتعًُٗٝاٚ ،بعح بعض أبٓا ٤إفسٜكٝا إىل أٚزبا يًتعًِ
ٚايتػبع بايجكاف ١ايػسبٚ ١ٝاالْبٗاز بٗا ،ست ٢إذا َا زدعٛا إىل بًداِْٗ عًُٛا
عًْ ٢ػس ذاى ايتعًٚ ِٝتًو ايجكافٚ ،١ازتكٛا َسانص عًٝا يف بالدٖا نُا سدخ
يًسؤضا ٤اآلت ١ٝأمساؤِٖ َٛبٛتْٚ،ٛريٜسٚ ،ٟضٓػٛزٚ ،متبًباٚ ٟغريِٖ ممٔ اَتدح
ايًُػات ايػسبٚ ١ٝثكافتٗا ٚمحٌ عً ٢ايًػ ١ايعسب.١ٝ
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قاّ املطتعُس ايفسْط ٞيف تػاد بإغالم عدد َٔ َؤضطات ايتعً ِٝايعسبٞ
اإلضالَ ٞعاّ َٗٓ ،ّ1953ا املعٗد ايعًُ ٞاير ٟأضط٘ ايػٝذ /قُد عًٝؼ
عٚٛض ١عاّ ٚ ّ1946اير ٟأُعٝد فتش٘ بعد استذاز املطًُني يف تػاد .نُا قتًت
ايطًطات ايفسْط ١ٝأنجس َٔ أزبعُا ١٥عامل تػاد َٔ ،ٟعًُا ٤املطًُني يف
فصز ٠غٗري ٠يف ايتازٜذ ايتػاد ٟعسفت باضِ فصز( ٠ايهبهب) ،أ ٟايطاطٛز (آي١
ايربح)،نُا ُْف ٞعدد ايعًُا ٤املطًُني إىل خازز تػادٚ ،صادز ايفسْط ٕٛٝعدداً
نبرياً َٔ ايهتب ٚاملؤيفات ٚاملدطٛطات ايعسب ١ٝاإلضالَ ١ٝايتػادْٚ ١ٜكًٖٛا
إىل فسْطا.
نتبت إسد ٣ايصشف اؾصا٥سَ ١ٜكاالً دا ٤ف" :٘ٝنإ آباؤْا قبٌ
ف ٤ٞاالضتعُاز إذا صشا أسدِٖ َٔ ْْ َ٘ٛادٜ ٣ا اهلل ٜ ...ا اهلل  ...إي٘ ٚاسد،
فًُا دخٌ االضتعُاز ٚدخٌ َع٘ املبػس ٕٚدعًٛا ايٛاسد ثالثٚ ،١ايجالثٚ ١اسداً
فػٛغٛا أفهازْا ٚعكٛيٓا".
يف عاّ  ّ1938أصدز ٚشٜس ايداخً ١ٝايفسْط ٞيف اؾصا٥س قسازاً مبٓع تعًِٝ
ايًػ ١ايعسب ١ٝيف اؾصا٥س ْٚ ،ص ايكساز عً ٢إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١أدٓب ١ٝيف
اؾصا٥س نُا زفطت اإلداز ٠ايربٜطاْ ١ٝاييت ناْت تطتعُس نٝٓٝا زفطت طًبًا
يًُطًُني يف نٝٓٝا إلدخاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝضُٔ املٛاد اييت تُدزَّع يف املدازع
االبتدا ١ٝ٥اؿه.١َٝٛ
نُا ُٜس ٣ايعدا ٤ايػسب ٞيًػ ١ايعسبٚ ،١ٝايًُػات اييت تطري يف فًهٗا َٓٗا
ايطٛاسٚ ;١ًٝٝذيو َٔ خالٍ خطاب األضكف ايربٜطاْ Tuker Afred ٞايرٟ
ٚصٌ إلزضاي ١ٝمجعَ ١ٝبػس ٟايهٓٝط )CMS( ١يف ٜٛغٓدا بتازٜذ:
،ّ1904/12/30سٝح ٜٓاٖض فهس ٠تػذٝع ايطٛاس ١ًٝٝيف ٜٛغٓدا ،إذ ايطٛاس١ًٝٝ
عٓدَ ٙجٌ ايعسب ١ٝذات ايػسٚز ـ يف فُٗ٘ٚ ،إْ٘ ٜفطٌ إٔ تطٛد اإللًٝص ١ٜيف
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ٜٛغٓدا َجًُا فطٌ ايًٛزد نسَٚس اإللًٝص ١ٜعً ٢ايعسب ١ٝيف ٚاد ٟايٓ ٌٝمتاَاً،
ْٚص خطاب األضكف ٖ:ٛ

A little while ago col. Sadler wrote to me on this
language question and suggested that we should encourage
Swahili. I replied strongly depreciated the idea and
expressed our intention of doing all in my power to further
the study of English. Swahili like Arabic means
Mohammedanism and all its evil influence. If there is a
langu Franca in the Uganda protectorate I should much
prefer English to Swahili just as Lord Cromer prefers
English to Arabic for the Nile Valley .

مآالت ما بعد االستكالل:
خسز املطتعُس األٚزب َٔ ٞإفسٜكٝا ٚبدأت ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝتتٓطِ اؿس١ٜ
ٚاالضتكالٍ ٚذيو يف ايٓصف ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايعػس ٜٔاملٝالدٚ .ٟتبع ذيو
بعض ايٝكع ١يًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗا ،إذ اْتعػت اـال ٣ٚايكسآْٚ ١ٝاْتػست
املدازع ايعسب ٚ ١ٝاإلضالَ ١ٝاـاصٚ ،١نرا املعاٖد ـ بٌ قاَت عدد َٔ
اؾاَعات ايعسب ١ٝاإلضالَٖٓ ١ٝا ٖٓٚاى ـ ٚزغِ نٌ ذيو; فإٕ اؿسف ايعسبٞ
مل ٜٛانب ايصش ٠ٛاييت بًػتٗا ايًػ ١ايعسب ;١ٝبعد اضتكالٍ ايد ٍٚاإلفسٜك،١ٝ
َٚسد ذيو أضبابُ نجري ،٠لٌُ أُٖٗا يف اآلت:ٞ
 ال ٜصاٍ ايتعاٌَٚ ،ايتٛاصٌ اي ،َٞٛٝايػفاٖٚ ٞايهتاب ٞبني مجٛع
ايػعٛب اإلفسٜك ١ٝغري ايعسبٜ ١ٝتِ عرب ايًُػات األخس ٣ـ أٚزب ١ٝأٚ
إفسٜك ;١ٝباضتدداّ اؿسف ايالتٝينٚ ،يٝظ ٖٓاى ْصٝبُ ٜرنس يًػ١
ايعسب ١ٝغفاٖ ً ١أ ٚنتاب ً ١مما أضعف غإٔ اؿسف ايعسب.ٞ
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 ازتبط األخر بايًُػات األٚزبٚ ،١ٝسسٚفٗا ايالت ١ٝٓٝمبػسٜات ٜصعب
ايتدً ٞعٓٗا عً ٢زأضٗا ضٗٛي ١ايتٛظٝف ٚايرتق ٞبٌ االبتعاخ يًرتقٞ
ايعًُٚ ٞايتدزٜب يف أٚزبا ،األَس اير ٟال ٜتأت ٢يطالب ايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚاؿسف ايعسب.ٞ
 ايٓعس ٠ايد ١ْٝٚيًرُٜ ٜٔكْبًِ ٕٛعً ٢ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسٚفٗا يف إفسٜكٝا
غري ايعسب ،١ٝبٌ األَس نجرياً َا ٜٓداح عً ٢ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝايعسب١ٝ
ْفطٗا ،فكد نإ خسٜر ايًػ ١ايعسبَ َٔ ١ٝصس أ ٚايطٛدإ ٜٛظف يف
ٚظا٥ف أقٌ دزد َٔ ١قسْا ;٘٥ايرٜ ٜٔتدسد َٔ ٕٛاؾاَعات
بتدصصات ايًػ ١اإللًٝصٚ ١ٜايسٜاضٝات ٚاؾػسافٝا ٚايتازٜذ ،بٌ
تأت ٞفسصت٘ تاي ١ٝهلؤال ٤ثِ ٜٓداح األَس بٓفظ ايتدزز يف ايرتق.ٞ
فاألَس ٜكتط ٞإٔ تٓتب٘ ايد ٍٚايعسب ١ٝيف املكاّ األ ،ٍٚهلرا األَس ٚتسفع
َٔ غإٔ َتعًُ ٞايًػ ١ايعسبٚ ١ٝإٜالَ ِٗ٥سافل َسَٛق ١إدزاٜاً،
ٚأنادميٝاًٚ ،ادتُاعٝاً; ستٜ ٢ستفع غإٔ ٖر ٙايًػُٜٚ ١شرتّ أًٖٗا،
ٜٚبٛؤَ ٕٚساتب عًٝاٚ ،بريو ػد ايًػٚ ١سسفٗا اإلدالٍ ٚايتكدٜس
ايط.ٟٛ


َا ٜبد ٚعً ٢ايعٝإ َٔ تفٛم اؿطاز ٠ايػسب ١ٝعً ٢اؿطاز٠
اإلضالَ ١ٝيف عصسْا اؿاي ٞمما ٜطتصشب٘ نجري َٔ ضهإ إفسٜكٝا
ٚتًٛن٘ األيطٔ ،األَس اير ٟوبط ايهجري َٔ األخر باؿسف ايعسبٞ
ٚايتعاٌَ ب٘.

 ازتباط ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝغري ايعسب ١ٝبايػسب ٚايجكاف ١ايػسب ١ٝـ فايٓعِ
ايتعً ١ُٝٝايطا٥د ٠فٗٝا ْعِ غسبَٚ ١ٝسنبتٗا ايًُػات األٚزب١ٝ
ٚأسسفٗا ايالت ١ٝٓٝمما هعٌ اؿسف ايعسب ،ٞقً ٌٝاؾد ٣ٚهلرٙ
اؾُٛع َٔ غعٛب إفسٜكٝا َطًُ ١ناْت أّ غري َطًُ.١
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 ايعدا ٤املطتُس ٚاؿسب اييت ٜكٛدٖا أعدا ٤اإلضالّ َٔ ايػسبٝني
ٚايعًُاْٝني ٚغريِٖ; ضد ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗاٚ ،نٌ ذيو َٛد٘
م ٛاإلضالّ يف املكاّ األ ٍٚـ ٚقد تبٖٓ ٢را ايعدا ٤بعض أبٓا ٤قاز٠
إفسٜكٝا ْفطٗا; بٌ إٕ بعطِٗ َٔ أبٓا ٤املطًُني َٔ ،اير ٜٔتػبعٛا
بايجكاف ١ايػسب.١ٝ
ٖٓ اى األدٛا ٤ايطا٥د ٠يف ٚقتٓا اؿاي َٔ ،ٞساالت اإلزٖاب اييت
تكٛدٖا بعض اؾُاعات َٔ ٖٓا ٖٓٚاى بطبب اؾٌٗ ٚايفتٓ ،١أ ٚزدٚد
ايفعٌ عٔ عدّ إْصاف املطًُني ٚايتعد ٟعًٚ ، ِٗٝيسمبا ألضباب
أخس ;٣مما ٜأخر ٙايبعض يف ايٓفٛز عٔ اإلضالّ ٚايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚسسفٗاٚ ،نٌ ذيو عالد٘ األ ٍٚتكد ِٜاإلضالّ ايصشٝحٚ ،تفُٗ٘ٝ
يًُطًُني ٚ ،غري املطًُني ايفِٗ ايطً ِٝاير ٟهعٌ املطًِ صدس ً٠ال
تتصعصع عٔ دٜٗٓا َُٗا بًػت بٗا ْٛا٥ب ايدٖس ٚأقداز.ٙ

من ادعاءات أعداء احلرف العربي:
ُٜبد ٟأعدا ٤اؿسف ايعسب ،ٞعدداً َٔ اؿذر ايٛاٖ ١ٝزفطاً هلرا اؿسف
ٖٚسٚباً َٓ٘ إىل اؿسف ايالتٝينَ ،جٌ:
أٚالً :إٔ ايطسٜك ١ايطا٥د ٠يف ايًُػات إٔ تبك ٢أٚاخس ايهًُات ضانٓٚ ،١ايعسب١ٝ
تعتُد اؿسناتٖٚ ،را أَس هعًٗا صعب ١ايتعاٌَٚ ،بريو ٜطتصعبٕٛ
سسنات اإلعساب.
ثاْٝاً :إٔ االيتصاّ باؿسٚف ايعسبٜ ١ٝصٜد َٔ صعٛب ١األخر بٗا يف ايهتابٚ ١إٔ
اضتدداّ ايالت ١ٝٓٝأٜطس ٚأضبط.
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ثايجاً :إٔ َٔ صعٛبات ايعسب ١ٝإَّٔ فٗٝا سسٚفاً تهتب ٚ ،ال ٜٓطل بٗا نُا يف
"عُسٚ ،ٚأٚي٦وٚ ،ناأليف يف َا ."١٥نُا إٔ فٗٝا سسٚفاً ال تهتبُٜٓٚ ،طل بٗا
نايٛا ٚيف داُٚد ٚاأليف يف ٖرا ٚذيو.
زابعاً :افتكاز ايًػ ١ايعسب ١ٝإىل بعض أصٛات ايًُػات اإلفسٜك ٖٞٚ ،١ٝعًٚ ٢د٘
ايتشدٜد P،G, V :عً ٢سني تٛفسٖا يف اؿسٚف ايالت.١ٝٓٝ
خاَطاً :ايًُػات األٚزب ١ٝيف تطٛز َطتُس ; غالف ايًػ ١ايعسب ١ٝيف تصٛزِٖ.
يًسد عًٖ ٢ر ٙاالدعا٤ات ْػري إىل اآلت:ٞ
أٚالً :عٔ ضه ٕٛأٚاخس ايهًُات يف ايًُػات األخس ٣يف سني اعتُاد ايعسب١ٝ
يًشسنات ٚصعٛب ١ايًػ ١ايعسب ١ٝبطبب اإلعساب ـ فٗرا أَس بعٝد عٔ ايصش،١
إذ اإلعساب َص ١ٜدعًت َٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝيػَ ١سْ ١ضًٗ ١ايتٓا ٍٚبايتكدِٜ
ٚايتأخري ٚايتبد ٌٜايطسٜع أثٓا ٤ايهالّ ٚايهتاب ١مما ال ٜتٝطس يػريٖا َٔ
ايًُػات بٗر ٙايطسٜكٖٓٚ.١اى اؿاالت اييت ال بُدَّ َٔ تػه ٌٝايهًُ ١ستٚ ٢يٛ
دا٤ت يف ْٗا ١ٜايهالّ يٝتشدد دٚزٖا يف اؾًُ ١عهِ إّٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝقابً١
يًتكدٚ ِٜايتأخري يف نًُاتٗا َٚ ،ع ذيو فإٕ ايٛقٛف بايطه ٕٛيف ْٗا١ٜ
اؾٌُ أ ٚايهالّ أَس ضا٥د يف ايًػ ١ايعسب.١ٝ
ثاْٝاً :أَا قٛهلِ إٔ االيتصاّ عسٚف ايعسبٜ ١ٝصٜد َٔ صعٛب ١األخر بٗا يف
ايهتابٚ ،١إٔ اضتدداّ ايالت ١ٝٓٝأٜطس ٚأضبط ـ فراى فافٍ يًشكٝك ،١فكد
ضبل إٔ نتبت دٌُ ايًُػات اإلفسٜك ١ٝايهرب ٣باؿسف ايعسبٚ ٞايرتاخ وفغ
هلا ذيو يف غهٌ زضاَٚ ٌ٥هاتبات ٚأغعاز ٚكطٛطاتٚ ،تًو ػسب ١عًُ١ٝ
ضادت يف إفسٜكٝا قبٌ دخ ٍٛايًُػات األٚزب ١ٝيف إفسٜكٝا ٚضٝاد ٠سسفٗا ايالتٝين،
باإلضاف ١إىل إٔ ٖٓاى َٔ األصٛات اييت دخًت يف عدد نبري َٔ ايًُػات
اإلفسٜك ١ٝمما ال لد ي٘ زَٛشاً يف اؿسٚف ايالتَٗٓ ،١ٝٓٝا اؿاٚ ٤ايعني ُٖٚا
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سسفإ أصٝالٕ يف ايًػ ١ايصَٛايٚ ١ٝايتُاغل ٖٓٚاى ايطاد ٚايراٍ ٚايطاٚ ٤
ايكاف نٌ ذيو مما دخٌ يف ايهجري َٔ ايًُػات اإلفسٜك ١ٝبني اجملُٛعات
املطًُ ١بطبب عاٌَ ايد ٜٔاإلضالَٚ ٞعاٌَ ايتذاز َٔ ٠قبٌ ،مما ضٌٗ إٔ
تهتب باؿسف ايعسب.ٞ
إٔ ٖٓاى سسٚفاً عسب ١ٝتهتب ٚ ،ال تٓطل ٚأخس ٣ال تهتب ٜٓٚطل
ثايجاً :أَا قٛهلِ َّ
بٗا ،فإْ٘ َٔ املعً ّٛإٔ ايًػ ١ايعسبَ ،١ٝكازْ ١بأنجس ايًُػات األٚزبَٔ ١ٝ
إلًٝصٚ ١ٜفسْطٚ ١ٝأضباْٚ ١ٝغريٖا ٖٞ ،أَٝص ٚأسطٔ َٔ سٝح االقرتاب َٔ
ايتطابل بني ْطل نًُاتٗاٚ ،زضِ ٖر ٙايهًُات ،اْعس إىل ايتٓافس بني ْطل
ايهًُات اإللًٝصٚ ١ٜبني زمسٗا:
Rough, Enough ، Right
ثِ أْعس إىل زضِ صٛت ايهاف (:) K
)King (k), Queen (Q), Climate (C
فايصٛت ايٛاسد نتب بجالث ١زَٛش كتًفَٚ ،١جٌ ٖرا نجري يف ايفسْط١ٝ
ٚاألملاْٚ ١ٝغريٖا َٔ ايًُػات األٚزب ١ٝاؿاي .١ٝفُا ٜهتب ٚىايف ايٓطل يف
ايًُػات األٚزب،١ٝأضعاف مما ٜٛدد يف ايًػ ١ايعسب.١ٝ
زابعاً :أَا إذا ديفٓا إىل إغازتِٗ إىل إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝتفتكس إىل بعض أصٛات
ايًُػات اإلفسٜك g, v, p :ٖٞٚ ١ٝيف سني أْٗا َٛدٛد َٔ ٠بني اؿسٚف
ايالت ،١ٝٓٝفٗر ٙمتجٌ دص ١ٝ٥صػري َٔ ٠األصٛات األخس ٣اييت ؼتاز إيٗٝا
ايًُػات اإلفسٜك ١ٝيسمسٗاٚ ،قد أَهٔ نتابتٗا بػ َٔ ٍ٤ٞايتعد ٌٜيًشسٚف
ايعسب ١ٝفهتبت ٖهرا  ← Pﭗ←V،ﭪ ← G،ﮚ ٖٓٚاى نتب َٚؤيفات
ٚزضا ٌ٥بٗرا ايُٓط ـ ٚيهٔ ال تتٛقف ساد ١ايًُػات اإلفسٜك ;١ٝإىل زَٛش ددٜد٠
يهتابٖ ١ر ٙاألصٛات املرنٛز ٠فكط إمنا ٖٓاى َصٜد َٔ األصٛات; اييت ال
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ٚدٛد يسَٛش هلا يف ايالت ;١ٝٓٝبٌ ٚتتٛفس يف اؿسٚف ايعسب ٖٞٚ ١ٝأصٛات اؿا٤
ٚايعني (أص ١ًٝيف بعض ايًُػات اإلفسٜكٚ ،)١ٝأصٛات أخسَ ٣كرتض َٔ ١ايًػ١
ايعسب ،١ٝفأصبشت دص ً٤ال ٜٓفو َٔ ٖر ٙايًُػات اإلفسٜك :ٖٞ ،١ٝايصاد ٚايطاد
ٚايطاٚ ٤ايراٍ ٚايعا .٤فإْ٘ بطبب ايد ٚ ٜٔايتذازٖٓ ٠اى أيفاظ ٚنًُات
عسب ١ٝال فهاى َٓٗا بايٓطب ١هلر ٙايًُػات ٚقد أضش ٢أًٖٗا َطًُني،
نايٛضٚ ٤ٛايصالٚ ٠قُد ٚعجُإ ٚزَطإ ،اؿرٚ ،خدهٚ ١فاطُ ،١نٌ
ٖر ٙتعذص اؿسٚف ايالت ١ٝٓٝعٔ زمسٗا يتعرب عٔ ايٓطل اؿكٝك ٞهلاٚ ،دخًت
ايًُػات اإلفسٜك َٔ ١ٝصَٛايٚ ١ٝقُسٖٛٚ ١ٜضا ٚفالْٚ ٞناْٛزٚ ٟمتاغل
ٚضٛاسٚ ١ًٝٝغريٖا ـ فال فاٍ يهتابٖ ١ر ٙاألصٛات يتعرب عٔ ْطكٗا
اؿكٝك ،ٞبػري اؿسٚف ايعسب.١ٝ
إْٓا إذا أخرْا املعذِ ايطٛاس ًٞٝاملعسٚف باضِ:

Standard

 Swahili – Englishاير ٟطبع باؿسف ايالتٝين أنجس َٔ َس ٠يف
بسٜطاْٝا ،فباضتعساض بعض نًُات٘ ايطٛاس ١ًٝٝاملكرتض َٔ ١ايعسبٚ ١ٝاييت
ال ٚدٛد هلا يف األظد ١ٜايالت ١ٝٓٝاييت تبٓتٗاٚ ،ددْاٖا تهتب نًُ( ١سهُ)١
ٖهرا <”Hekima

 (ٚخري) ٖهرا <”Khari

ٚنًُٖ( ١داٖ )١ٜهرا

< ”Hidayaإذٕ ال فسم بني اهلاٚ ٤اؿا .٤ثِ اْعس إىل سسٚف ايراٍ ٚايطاد
ٚايعا ٤نًٗا نتبت بصٛزٚ ٠اسد ٠نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايهُات ، Dhahabu
 Dhahiri ،Dhamanaأ ٟذٖبُٚ ،ضُاْٚ ،١ظاٖسٚ ،ٟاألَجً ١نجري ٠يف
ايطٛاسٚ ١ًٝٝاهلٛضا ٚايفٛالْٚ ٞغريٖا َٔ ايًُػات اإلفسٜك ١ٝاييت نتبت سدٜجاً
اؿسٚف ايالت.١ٝٓٝ
خاَطاًٚ :يف ادعا ِٗ٥إَّٔ ايًُػات األٚزب ،١ٝيف تطٛز َطتُس غالف ايعسب، ١ٝ
فٓك ٍٛإٕ ايتطٛز ٜعين إضافَ ١ا َٖ ٛفكٛد أ ٚددٜد أ ٚتٗرٜب َا َٖٛ ٛدٛد،
ٚأنٌُ ايتطٛز ٜعين االثٓني َعاً.
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اإلضاف ١تعينٚ ،ضع أيفاظ ددٜد ،٠يهٌ َطتشدثات اؿٝاٚ،٠ايعسبَٔ ١ٝ
أنٌُ ايًُػات اضتعداداً هلرا ايٓٛع َٔ ايتطٛز ـ يٛفس ٠عًُا ٤ايًػ ١ايعسب١ٝ
ايرٜٓ ٜٔرب ٕٚهلرا ايػسض يف نٌ د َٔ ٌٍٝاألدٝاٍٚ ،نٌ شَإٍ َٔ األشَإ،
فايعامل ايعسب ٞايٜ ّٛٝعُرُّ مبذاَعٚ ،دٚا٥س ايًػ ١ايعسب ١ٝاييت دُعًت خصٝصًا
هلرا ايػسض.

العكبات يف مسرية احلرف العربي يف إفريكيا وعالجها
ْعِ قد بدأت ايًػ ١ايعسب ١ٝؽط ٛخطٛات م ٛايصشٚ ٠ٛايتعايف
ٚنريو اؿسف ايعسب َٔ ٞبعد ضبات عُٝل ال سساى ف ٘ٝباضتجٓاَ ٤ا نإ
ٜأت َٔ ٞاـال ٣ٚايكسآْ ١ٝاييت مل تٓطفْ ٧رياْٗا طٛاٍ فرت ٠االضتعُاز
األٚزب ٞإلفسٜكٝا ـ ٖرا ٖ ٛاؿاٍ يف ايبالد اإلفسٜك ١ٝغري ايعسب ،١ٝعً ٢إٔ
ايصش ٠ٛايهرب ٣اْطًكت يف ايسبع األخري َٔ ايكسٕ ايعػس ٜٔاملٝالد ٟسني
تٓاٚيت عدد َٔ املٓعُات ملػسٚع نتاب ١ايًُػات اإلفسٜك ١ٝباؿسف ايعسب ،ٞعً٢
زأضٗا َٓعُ ١األَِ املتشد ٠يًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف( ١ايْٛٝطهٚ )ٛاملٓعُ١
اإلضالَ ١ٝيًرتبٚ ١ٝايعً( ّٛاإلٜطٝطهٚ )ٛاملٓعُ ١ايعسب ١ٝيًرتب ٚ ١ٝايعًّٛ
ٚايجكاف( ١األيطهٚ ،)ٛبٓو ايتُٓ ١ٝاإلضالَ ٞظدٚ،٠داَع ١املًو قُد
اـاَظ باملػسب ثِ مجع ١ٝايدع ٠ٛاإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝايًٝبٖ .١ٝرا ٚقد اْطُت
إىل ٖر ٙاملٓعُات داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝـ متجًٗا ٚسد ٠نتاب ١يُػات ايػعٛب
اإلضالَ ،١ٝباؿسف ايعسب ٞـ ٚاييت تطٛزت إىل َسنص مسَ"ٞسنص ٜٛضف
اـًٝف" ١يهتاب ١ايًُػات باؿسف ايعسب."ٞ
يكد بريت املٓعُات دٗداً َكدزاً دفعت ب٘ َطري ٠اؿسف ايعسب ٞيف
إفسٜكٝا إىل األَاّٚٚ ،صٌ األَس إىل إخساز عدد َٔ املعادِٚ ،تسمج ١عدد َٔ
ايهتب إىل عدد َٔ ايًُػات اإلفسٜكٚ ١ٝذيو بعد سٛضب ١اؿسف ايعسبٞ
اإلفسٜك ٞعً ٢املطت ٣ٛاحملً ٞيف داَع ١إفسٜكٝا ايعامل.١ٝ
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ٚبعد نٌ ٖرا اؾٗد  ٚاير ٟال ٜصاٍ َتصالً َتٛاصالً ،فإٕ َطري٠
٢
اؿسف ايعسب ٞيف ايبًدإ اإلفسٜك ١ٝغري ايعسب ١ٝمتط ٞغط ٍ
بط،١٦ٝفأَاَُٗا عدد َٔ ايعكبات أُٖٗا:

العكبة األوىل:
ؽًَٓ ٛاٖر ايتعً ِٝايسمس ١ٝاملعترب َٔ ،٠ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗاٚ ،تًو
ضٝاض ١دٌُ ايد ٍٚاإلفسٜك ١ٝغري ايعسبٚ ،١ٝبريو تفكد ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗا
فسص ١ايتدا ٍٚاي ;َٞٛٝايرٜ ٟتِ عًَ ٢طت ٣ٛاملؤضطات ايتعً ١ُٝٝايسمس ١ٝيف
ٖر ٙايدَٚ .ٍٚا هد ٙايبعض َٔ بصٝص يف املدازع اـاص ١ال ٜػين ٚال
ٜطُٔٚ ،ال هد املُازضٚ ١ايتدزٜب خازز ايفص ٍٛايدزاض.١ٝ
ايبد ٌٜهلرا ٖ ٛاإلنجاز َٔ َٓاٖر ٚفص ٍٛق ٛاألَٚ ١ٝتدزٜظ ٖرٙ
املٓاٖر بصٛزَ ٠هجفٚ،١نريو إعداد نتٝبات َتٓٛع ١ضًٗ ،١شٖٝد ٠ايجُٔ
تػتٌُ عً ٢األَجاٍ ٚاؿهِ ٚايكصص اييت ترخس بٗا ايًُػات اإلفسٜكَ ١ٝهتٛب١
باؿسف ايعسب ،ٞثِ اإلنجاز َٔ نتٝبات غعا٥س اؿرٚ ،ايعُسَ ٠هتٛب١
باؿسف ايعسب ٞبػت ٢ايًُػات اإلفسٜك ١ٝـ تٛشع فاْاً يألفسادٚ َٔٚ .ضاٌ٥
تسٜٚر اؿسف ايعسب ٞيف إفسٜكٝا غري ايعسب ١ٝستٜ ٢عتاد ٙايفسد تطُني الفتات
ايدعاٜات يًشسف ايعسبٚ،ٞذيو برتمجَ ١ا تطُٓت٘ ٖر ٙايالفتات إىل ايًُػات
احملً ١ٝايطا٥دَ ٠هتٛب ١باؿسف ايعسب ٞعًٖ ٢ر ٙايالفتات; يف َٛاقع غت٢
املدٕ ٚايكس ٣ايهبري.٠

العكبة الثانية:
إْ٘ زغِ سٛضب ١اؿسف ايعسب ٞاإلفسٜك ٞيهتاب ١ايًُػات اإلفسٜك١ٝ
باؿسف ايعسب ،ٞتًو ايتذسب ١اييت اْفسد بٗا َسنص ٜٛضف اـًٝف ١أب ٛبهس
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يهتاب ١ايًُػات باؿسف ايعسب ٞيف داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ،١ٝإال إٔ ٖر ٙاؿٛضب ١ال
تصاٍ يف إطازٍ قدٚد ،إذ مل ٜتِ تعُُٗٝا يف األدٗص ٠اؿاضٛب ١ٝايعاَ ١اييت
ٜطتددَٗا اؾُٝع .فاألَس يف ساد ١إىل َصٜدٍ َٔ اؾٗد ،إلدخاٍ ٖرٙ
اؿسٚف يف ايٓعاّ املٛسد يًذٗاش اؿاضٛب ،ٞأَ ٟا ُٜعْسف ب”< Unicode
ضٛا ً٤نإ ٖرا يف َٛقع٘ املسنص ٟيف ٚاغٓط ٕٛأ ٚيف املسانص املٛسد ٠األخس٣
سٝح ابتهست أدٗص ٠ساضٛب ١ٝأخسَ ٣جٌ نٛزٜا ايػُايَ ٚ ١ٝايٝصٜاٚ ،أسطب إٔ
بٓو ايتُٓ ١ٝاإلضالَ ٞيف ددَ ٠ؤٌٖ يًكٝاّ بٗرا ايدٚز.

العكبة الثالثة:
اؿسف ايعسب ٞيف إفسٜكٝا غري ايعسبَ ١ٝػُٛز ال ٜسق ٢ملٓافط ١اؿسف
ايالتٝين اير ٟتهتب ب٘ ايًُػات اإلفسٜكٚ ١ٝاألٚزب ١ٝايطا٥د ٠سايًٝا يف إفسٜكٝا َٔ
ضٛاسٚ ١ًٝٝقُسٖٛٚ ١ٜضا َٚاْدْكا ٚٚيٛف ٚفٛالْٚ ٞإلًٝصٚ ١ٜفسْط١ٝ
ٚبستكايٚ ١ٝغريٖا َٔ ايًُػات اإلفسٜك ١ٝاألخس .٣نٌ ٖر ٙػد زٚاداًٚ ،دعُاً
ٚضٛقاً ٚاضع ١مما ٜدفع األفساد ملصٜد َٔ ايتُطو بٗا ٚاإلْتاز األدب ٞعرب ٖرٙ
اؿسٚف ايالتٖ ،١ٝٓٝرا بعهظ َا ٜٓتر باؿسف ايعسب ٞبايًُػات اإلفسٜك ،١ٝفٗٛ
عً ٢قًت٘ ال هد ضٛقاً ٚال زٚاداً ،إَا يصعٛبٚ ١صٛي٘ إىل َٔ ٜطًب٘ باإلضاف١
إىل ايعكبات اييت تٛضع أَاَ٘ قبٌ اإلْتاز ٚبعدٖ .ٙرا أَس ُٜسد ٢إٔ تٓتب٘ ي٘
املٓعُات; اييت اْربت ملػسٚع نتاب ١ايًُػات اإلفسٜك ١ٝباؿسف ايعسب ،ٞفتٓفل
بطدا ٤سٝاٍ ٖرا املػسٚع; ملصٜد َٔ ايتأيٝف ٚايرتمجٚ ١إسٝا ٤ايرتاخ ايعسبٞ
اإلضالَ ٞيف إفسٜكٝاٚ .األَس وتاز إىل طسح َٛضٛعات يًتٓافظ يف ايهتاب١
فٗٝا َع إعداد دٛا٥ص ق ١ُِّٝاللاشٖا .نُا ُٜسد ٢طسح َطابكات يف ايتفٓٔ يف
اـط ايعسبَٚ ٞطابكات تكد ِٜايكصص ٚاؿِهِ ٚاألَجاٍ اإلفسٜك َٔٚ،١ٝبعدٙ
أل َٔ ايٓاع يف غت٢
تكد ِٜدٛا٥ص ق ١ُِّٝملٓتذٖ ٞر ٙاملٛضٛعات ـ تكدّ هلِ يف َ ٍ
املدٕ اإلفسٜك ١ٝإسٝا ً٤هلرا اؿسف َٚصٜداً َٔ االْفتاح مٚ .ٙٛقد أصابت
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املٓعُ ١اإلضالَ ١ٝيًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف" ١اإلٜطٝطه "ٛسني بادزت بإقاَ١
استفاٍ ضٓ ٟٛيًػ ١ايعسب ١ٝبدأ مبطتٌٗ ٖرا ايعاّ اهلذسٖ1436 ٟـ يٝكاّ ضًٜٓٛا
يف غت ٢أما ٤ايبالد اإلفسٜك ١ٝذات االٖتُاّ باألَس.
ُد
ٚيف ظٌ ذنس عالز ايعكبات اييت تٛاد٘ اؿسف ايعسب ٞيف إفسٜكٝا ،ال ب َّ
َٔ ذنس دٚز اـال ٣ٚايكسآْ ١ٝاإلهاب ،ٞفاـال ٟٚايكسآْ ١ٝيف إفسٜكٝا َٔ
أنرب ايجٛابت اييت ٜك ّٛعًٗٝا اؿسف ايعسب ٞيف إفسٜكٝا خاص ١يف ايبًدإ غري
ايعسب ،١ٝفاـال ٟٚايكسآَْ ١ٝؤضطات مل تتطعطع ٚمل تٗتص طٛاٍ ايكسٕٚ
املاض ١ٝاْطالقاً َٔ ايكسٕ ايجأَ املٝالد ٟإىل َٜٓٛا ٖرا .إذ اـً ٠ٛايكسآْ١ٝ
بطٝط ١يف أضاضٗا،فتك ّٛؼت ظٌ غذس ٠أ ٚظٌ سا٥ط املٓصٍ ،أ ٚؼت بٓاٍ٤
َتٛاضعٍ َٔ ايعػب ٚاؿطب ،بٌ تك ّٛاـً ٠ٛايكسآْ ١ٝيف ضاسَ ١فتٛس ١ال
ظٌِ هلاٚ ،يٝالً ٜٓريٖا اغعاٍ ايٓاز يف سطبٍ شٖٝد ايجُٔ ٜأت ٞب٘ ايتالَٝرٖٚ ،را
ضس اضتُساز اـال ٟٚايكسآْ ١ٝطٛاٍ فرت ٠االضتعُاز األٚزب ٞيف إفسٜكٝا زغِ
سسب٘ ايػعٛا ٤سٝاٍ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝسسفٗا بٌ اإلضالّ قاطب.١
إْٓا يف ساد ١إىل َصٜدٍ َٔ االٖتُاّ باـال ٟٚايكسآْ ١ٝيف إفسٜكٝا ،إذ
ٜكبٌ عًٗٝا املطًُ ٕٛـ ايهبري ٚايصػري ،ايرنس ٚاألْج ،٢ستَٜٓٛ ٢ا ٖرا ٚغاص١
يف ايبًدإ اإلفسٜك ١ٝغري ايعسب ،١ٝإْٗا ايًبٓ ١األٚىل اييت ٜك ّٛعًٗٝا اؿسف
ايعسبٚ ،ٞيعٌ َٔ االٖتُاّ بٗر ٙاـال ٟٚايكسآْ ١ٝإدخاٍ بسْاَر ايتدزٜب عً٢
فٓ ٕٛاـط ايعسب ٞيف املسسً ١املتكدََ َٔ ١ساسٌ اـً ٠ٛايكسآْ ،١ٝباإلضاف ١إىل
ايتدزٜب عً ٢نتاب ١أصٛات ايًُػات اإلفسٜك ١ٝباؿسف ايعسب ،ٞنٌٍ يف إطاز
ايًػ ١اييت ٜتشدثٗاٚ .ملصٜد َٔ دفع ايدازضني يف ٖر ٙاـال ٟٚياليتشام بٗا
ُٜسد ٢تٛفري ٚدب ١يًطالب بٌ غ َٔ ٍ٤ٞايهطا ٤إذا ُٚدد ـ تهسمياً يتًُٝر أ ٚطايب
اـً ٠ٛايكسآْ.١ٝ
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اختِ نًُات ٞبإٔ ايطاس ١اإلفسٜك ،١ٝأزضُ بهسُ خصبُُ ،يًشسف ايعسبٞ
ايرٜ ٟعترب َسنب ١يًُػات اإلفسٜك ،١ٝيإلفصاح ٚاإلبداعٚ ،ال ٜعين ٖرا إَّٔ ايطسٜل
ضايه ١ممٗد ،٠إمنا ٖٓاى عكبات ٚعجسات ٚيهٓٗا د ٕٚقدزات أٌٖ ايعصّ ٚايبصري،٠
ٚنٌ سًُ ٛقبً٘ َسازَٚ ٠ػك .١فعًٓٝا إٔ ُْْٓفلٚ ،نططْٚ ،عٌُْٚ ،صرب عً٢
ايعٌُ" ٚقٌ اعًُٛا فطري ٣اهلل عًُهِ ٚزضٛي٘ ٚاملؤَٓٚ ٕٛضرتد ٕٚإىل عامل ايػٝب
ٚايػٗاد ٠فٓٝب٦هِ مبا نٓتِ تعًُ "ٕٛصدم اهلل ايعع.ِٝ

ٚاؿُد هلل َٔ قبٌ  َٔٚبعد
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اهلوامش
ٜٛ ضف اـًٝف ١أب ٛبهس (أضتاذ) " ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إفسٜكٝا" َكاٍ يف
نتاب ايًُػات يف إفسٜكٝا ـ َكدَ ١تازى ،١ٝداز طباع ١داَع ١إفسٜكٝا
ايعامل ١ٝـ ط ، 1اـسط ّ2006 ّٛص.83
 زادع تَٛاع أزْٛيد "ايدع ٠ٛإىل اإلضالّ" تسمج ١سطٔ إبساٖٚ ،ِٝعبد
اجملٝد عابدٚ،ٜٔايٓشساَ،ٟٚهتب ١ايٓٗط ١املصس ،١ٜايكاٖس ،٠ط،ّ1970 1
ص .439
ٜٛ ضف اـًٝف ١أب ٛبهس (أضتاذ) ـ ايًُػات يف إفسٜكٝاَ،كدَ ١تازى،١ٝ
ص.85
ْ كال عٔ ايػٝذ عبد ايسمحٔ خًٝف يف نتاب٘” :ايًطإ ايعسب ٞبني
االْتػاز ٚاالمطاز" َٔ إصدازات زابط ١ايعامل اإلضالََ ،ٞه ١املهسَ١
ايعدد ( )101عاّ  ٖ1410ـ املٛافل،ّ1990 :صْ ،91كالً َٔ فًَٓ ١از
اإلضالّ اإلَازات ،١ٝغعبإ ٖ1402ـ املٛافل.ّ1982 ْٜٛٝٛ :



أْٛز اؾٓد " ٟايعامل اإلضالَ ٞـ االضتعُاز ايطٝاضٚ ٞاالدتُاعٞ

ٚايجكايف " داز ايهتاب ايًبٓاْ ،ٞبريٚت ط ،1979 1ص .232
 قُد إبساٖ ِٝقُد " اؿسف ايعسبٚ ٞايًػ ١ايطٛاس ١ًٝٝيف غسم
إفسٜكٝا" يف أعُاٍ َؤمتس ايعالقات ايعسب ١ٝاإلفسٜكَ 31- 30 ،١ٝاٜٛ
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ٚ .ّ1998عٛخ  ّ2005داَع ١ايكاٖس ٠ـ َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات
اإلفسٜك ١ٝـ ايكاٖس ، ّ2005 ٠ص .619
 املصدز ْفط٘ ص .631
 زادع ايػٝذ عبد ايسمحٔ خًٝف يف نتاب٘ " ايًطإ ايعسب ٞبني االْتػاز
ٚاالمطاز" ص .23
 ضٛز ٠ايتٛب ١ـ اآل.105 ١ٜ
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