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تقذيه
ٌ
ٌ
ٌ
عكػهكحلذ٭ة
ا٧٤ٕ٣يػح اُ٩بلٝػة ٦ػ ٨عٮٝػٓ
اإلقبل٦يح ثةلىٮ٦ةؿ ثتْ٪ي٬ ٥ؾق اجلؽكة
ٝة٦خ اجلةٕ٦ح
ٌ
احلٛةظ ىلع دؿاث األ٦ح كزٞةٚذ٭ة كدٕـيـ ٬ؾا ا٣رتاث كدٞ٪يعػ ٫كٝػخ دبلة ػخ ٚيػ٠ ٫سػ ٦ػ٨
إ٣ٮاع ٢تل٘ي الٮص ٫اثلٞة أل٦ذ٪ة كعكؼ ٨٦ ٫ػبلؿ ٚى٤٭ة ٔ ٨صػؾكر٬ة كاقػذ٤عةٝ٭ة ثسٞةٚػةت
ٌ ٌ
ظ ٜأ٦ذ٪ة  ٨٦عٮت زٞة حم.ٜٞ
أص٪بيح ٔ٪٭ة ل ٥دذى ٢ث٭ة ٦ةض كال ظةرض ٦ ٓ٦ة يٕ٪ي ٫ذلٟ
ٌ
ٌ
كدأيت ٌٝيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٞ٦ؽ٦ح جت٤يةت ٬ؾا اتل٘ي  ،ثةٔذجةر٬ة ٘٣ػح اػذةر٬ػة دلذ٪ٕ٧ػة تل١ػٮف
ٌ
ظيثيةت ٌ
ٌ
ككَ٪يح إىل صة٩ت ٘٣ذٌ ٫
ٌ
ٌ
كزٞةٚيػح
ديجيح كٔؿٝيػح كص٘ؿاٚيػح كاٝذىػةديٌح
األـ ث٪ةء ىلع
رق٧يح

ٌ
ٌ
األص٪يب الٌةرم ل ٥يٛذأ ي٪ةكر  ٨٦أص ٢ا٩ػااع ٬ػؾق املة٩ػح ل٘٤ةدػ٫
كدةرخييح ،ك٣بل ٨ا٘٣ـك اثلٞة
األص ٌ
٪بيح ،كىلع ظني ٗ٤ٛح  ٨٦أ٪٤٬ة أع ٫٪١حتٞي ٜيشء  ٨٦ذل ٟكاقذٮ٣خ ال٘٤ح األص٪بيح ىلع صػـء
٠ج  ٨٦احلزي اخلةص ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ،ك٪٬ ٨٦ة دأيت ٬ؾق اجلؽكة ل٤ذٮٔيح ٌ
ثأٌ ٧٬يح كصٮد ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح
ثبلد٩ة كتلؽارس املؼةَؿ ا٣يت حتيٍ ث ٫كقج ٢عٮاص٭ذ٭ة .كاهلل ٦ػ ٨كراء اٞ٣ىػؽ .كاهلل ٦ػ ٨كراء

اٞ٣ىؽ.
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أهنية اللغة العزبية وتارخيها يف الصومال

متويذ:

ى
احل٧ؽ هلل اذلم ٔ ٥٤اٞ٣ؿآف ،ػ ٜ٤اإلنكةف ٫٧٤ٔ ،ا يةف ،كأوػًل كأقػ ٥٤ىلع ٦ػ ٨أ٩ػـؿ ٔ٤يػ ٫آػػؿ

ال١ذت ،كآهل كوعج ٫اذلي٤ٞ٩ ٨ٮا اٞ٣ؿآف جلة ٔؾثة ...كبٕؽ /

املٮ ٓٝاألكؿ  ٨٦ا٬ذ٧ة٦ةت اعلػ ٥احلػٮـ ،كإف لك دلذ٧ػٓ

ٚإف ال٘٤ح كاعء أم دؿاث ،كهلؾا ٚإ٩٭ة دٓٞ

يؿيؽ أف يى ٓ٪احلٌةرة ال ثؽ  ٨٦أف يذعؿؾ إىل َؿي ٜال٘٤ح ،ألف احلٌةرة ٔجةرة ٔ ٨ال٘٤ح ،كٔػَ ٨ؿيٞ٭ػة
يبلٮف اتل ١ٛكاتلٛة ٥٬كاتلٮاو ٢كاتلٛةٔ ٢ثني إٞ٣ٮؿ كاألٚةر ،كيه أًؼ٤٧ٔ ٥يح ظٌةريح ،دجشػء

احلٌةرة ،كيه ذات رويؽ ظٌةرم ال ظؽكد هل.

إ٣ػةل٥

ك٪٬ ٨٦ة ٚإف لك مٕت  ٨٦مٕٮب إ٣ةل ٥حيت أف دجرش ٘٣ذ ٫ملة يٕين نرش٬ة  ٨٦بكٍ ٛ٩ٮذق
ٌ
ٌ
ٌ
إ٦ة ٪ٕ٦ٮية كإ٦ة ٦ةدية ،كىلع ٬ؾا األقةس حيؽث داا٧ة اتل٪ةٚف ثني النٕٮب املذٞؽ٦ح ٔ ٢٧لك ٦ػ٪٭ ٥ىلع
أف دبلٮف ٘٣ذ ٫يه األٝٮل كاألكرث ا٩تنةرا.

ك٬ ٨٦ؾا املٚ ٜ٤ُ٪إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح يه ال٘٤ح إ٣ريػح كا٧٤ٕ٣يح كاحليح؛ أل٩٭ة دذٕؽل ظؽكد٬ة تل٪ةؿ كوػٛة

ػةرج ثبلد٬ة ،كذل٦ ٟة يه٤٬٭ة أف يُ٤ٔ ٜ٤ي٭ة ال٘٤ح احليح ،ك١٬ؾا ٚةٕ٣ؿبيح ٘٣ح اإلقبلـ ىف املٞةـ األكؿ.
كدٕؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦أ ٥٬ال٘٤ةت إ٣ةمليح

هلة دكر راحيس

مح ٢احلٌةرة ا٣برشيح.

اعمل٪ة املٕةر ،كيه  ٨٦ثني ال٘٤ةت اخل٧ػف ا٣ػاك ف

كىه إظؽل ال٘٤ةت ال١ربل ل٧٤ضذ ٓ٧ادلكيل ،كيه ٘٣ح رق٧يح
هلة ،كًلؾلٟ

املجة

األع ٥املذعػؽة كامل٧ْ٪ػةت اتلةثٕػح

امل٧ُ٪ةت اإل٤ٝي٧يح ث ٢ٌٛاتكةٔ٭ة اإل٤ٝييم ،كٔؽديح اجلةَٞني ث٭ة ،كدأز ٬ة املجػة

ىلع ال٘٤ةت األػؿل.

كٗػ

ن
ى
ٌ
كإف ٧٩ٮ ال٘٤ح إ٣ؿبيح كازد٬ةر٬ة كٝية٦٭ة ثؽكر٬ة ا١ٛ٣ؿم ،ينػ ى٧٤ٕ٦ػة ثػةرزا ٦ػٕ٦ ٨ػةل ٥ظيةد٪ػة
املٕةرة ،كَؿيٞة َ ٨٦ؿؽ ث٪ةء املكذٞج .٢كهلؾا ال جيؽ ن
ٗىن ٔ٪٭ة لك عك ٥٤يجذيم إىل اإلقبلـ ٛ٣٭ػ ٥دي٪ػ٫

كأظةـ

يٕذ .٫كالىػٮ٦ةؿ صػـء ال يذضػـأ ٦ػ ٨إ٣ػةل ٥اإلقػبلَل اذلم يذ٧زيبة٬ذ٧ة٦ػ ٫ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح

الردجةَ٭ة ثبلذةث٭ ٥اذلم ٬ٮ أو ٢دي٪٭.٥
ن
ٌ
األٌ ٧٬يح ٚإف الٮرٝح ا عسيح تن ٢٧زبلزح حمةكر ٛ٦ /٭ٮـ ال٘٤ح ،ك أ٧٬يػح ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح
كإثؿازا هلؾق
كعة٩ذ٭ة

الىٮ٦ةؿ ،ك دةريغ ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ.
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أ ّوالً :أهنية اللغة العربية عامة:

ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح اع٦ح ٚي٧ة يأيت/
دذضًل أ٧٬يح ال٘٤ح
 -1أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦ادلي ،٨أل٩٭ة دؿدجٍ ثأ٠ ٢ٌٚذةب ٩ـؿ

٬ػؾا ال١ػٮف ،يٞػٮؿ اثلٕػة٣يب ىف

ٞ٦ؽ٦ح ٠ذةث ٫ٞٚ (( ٫ال٘٤ح كرس إ٣ؿبيح )) ٚ " /إف  ٨٦أظت اهلل أظت رقٮهل املىُىف وػًل اهلل

ٔ٤ي ٫كق ،٥٤ك ٨٦أظت اجليب إ٣ؿيب أظت إ٣ؿب ،ك ٨٦أظت إ٣ؿب أظت ال٘٤ح إ٣ؿبيػح ا٣ػيت
٩ـؿ أ ٢ٌٚال١ذت ث٭ة ىلع أ ٢ٌٚإ٣ض ٥كإ٣ؿب ،ك ٨٦أظػت إ٣ؿبيػح ٔػين ث٭ػة كزػةثؿ ٔ٤ي٭ػة،
كرؼ ٧٬ذ ٫إحل٭ة ،ك٬ ٨٦ؽاق اهلل لئلقبلـ ،ك ح وؽرق لئلي٧ةف ،كآدػةق ظكػ ٨رسيػؿة ٚيػ ٫؛
ن
أذٞؽ أف حم٧ؽا وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٥٤ػ الؿق ٢كاإلقػبلـ ػػ امل٤ػ ،٢كإ٣ػؿب ػػ األعػ،٥
كإ٣ؿبيح ػ ال٘٤ةت كاأللك٪ح ،كاإلٝجػةؿ ىلع دٕ٧٤٭ػة ٦ػ ٨ادلية٩ػح ،إذ يه أداة ا٤ٕ٣ػ ،٥كٛ٦ذػةح

اتل٫ٞٛ

ادلي ٨كقجت إوبلح املٕةش كاملٕةد.

1

كًلؾل ٟيٞٮؿ اث ٨دي٧يح  " /إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦ادلي.2" ٨
 -2اػذيةر اهلل قجعة ٫٩كدٕةىل هلة  ٨٦ثني ٘٣ةت إ٣ةل ٥؛ إل٩ـاؿ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ث٭ة ،كٔ٤يٚ ٫إف ٪٬ةؾ
ٔبلٝح ثني ال٘٤ح إ٣ؿبيح كاإلقبلـ ،ك٤ٕ٦ٮـ " دٕ ٥٤إ٣ؿبيح ؛كدٕ٤ي ٥إ٣ؿبيح" ٚؿض ىلع الٛ١ةيػح ؛

كٌلف الك ٙ٤يهدثٮف أكالد ٥٬ىلع ال٤ع٪ٚ ،٨ع٦ ٨أعٮركف أعؿ إجيةيب أك أعؿ اقذعجةب أف حتٍٛ

اٞ٣ة٩ٮف إ٣ؿيب ،ك٩ى٤ط األلك٪ح املةا٤ح ٔٚ ،٫٪يع ٍٛجلة َؿيٞح ٚ٭ ٥ال١ذةب كالكػ٪ح ،كاالٝذػؽاء
ثةٕ٣ؿب ىف ػُةث٭ة٤ٚ ،ٮ دؿؾ اجلةس ىلع حل٪٭ ٥ف ٞ٩ىة كٔيجة.

3

كٝةؿ أيٌة  /ك٦ةزاؿ الك ٙ٤يبلؿ٬ٮف د٘ي مٕةاؿ إ٣ؿب ظػاك املٕػةعبلت ،ك٬ػٮ اتللكػ ٥ث٘ػ

ال٘٤ح إ٣ؿبيح إال حلةصح ٧٠ة ٩ه ىلع ذل٦ ٟةلػ ٟكالنػةٚي كأمحػؽ ثػٝ ٢ػةؿ ٦ةلػ٦ " / ٟػ ٨دبل٤ػ٥

عكضؽ٩ة ث٘ إ٣ؿبيح أػؿج  ٓ٦ ،٫٪٦أف قةاؿ األلك٪ح جيػٮز اجلُػ ٜث٭ػة ألوػعةث٭ة ك٣بلػ ٨قػٮٗٮ٬ة
ل٤عةصح ،كًلؿ٬ٮ٬ة  ٘٣احلةصح ،كحل ِٛمٕةاؿ اإلقبلـ ".

1

 -اثلٕة٣يب  ٫ٞٚ ،ال٘٤ح كرس إ٣ؿبيح 1989 – ٬1449،ـ  ،ص9

2

 -اث ٨دي٧يح  ،اٝذٌةء الراط املكذٞي ،٥املضرل اثلةي1421،ق ،ص527

3
4

 -اث ٨دي٧يح ،دل٧ٮع ٚذةكل ،املضرل  ،32ص252

 -اث ٨دي٧يح ،املىؽر ٛ٩ك ، ٫ص255

4
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ى
ٌ
كٝةؿ أيٌة " /كٕ٦ؿٚح ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٚؿض كاصتٚ ،إف ٚ٭ ٥ال١ذةب كالكػ٪ح ٚػؿض ،كال يٛ٭ػ ٥إال
ثٛ٭ ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،ك٦ة ال يذ ٥الٮاصت إال ثٚ ٫٭ٮ كاصتٝ ،ةؿ ٔ٧ػؿ ثػ ٨اخلُػةب رهلل اهلل ٔ٪ػ" /٫
ٌ
ٌ
دٕ٧٤ٮا إ٣ؿبيح ٚإ٩٭ة  ٨٦دي٪بل ،٥كدٕ٧٤ٮا اٛ٣ؿااي ٚإ٩٭ة  ٨٦دي٪بل " ٥ك٬ؾا اذلل أعؿ ث٧ٔ ٫ؿ رهلل
اهلل ٔ ٫ٞٚ ٨٦ ٫٪إ٣ؿبيح ك ٫ٞٚالرشيٕح ،جي٦ ٓ٧ة حيذةج إحل ٫ألف ادليػٚ ٨يػ ٫أٝػٮاؿ كأٔ٧ػةؿٞٛٚ ،ػ٫
إ٣ؿبيح ٬ٮ اُ٣ؿي ٜإىل  ٫ٞٚأٝٮاهل ،ك ٫ٞٚالك٪ح ٬ٮ  ٫ٞٚأٔ٧ةهل.

1

 -3ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٞ٦ٮـ ٞ٦ ٨٦ٮ٦ةت الٮظؽة ل٧٤ضذٕ٧ةت  /ال٘٤ح إ٣ؿبيح راثُح ثني املك٧٤ني ٝٮا٦٭ة
اٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥ز ٥يه راثُح ثني إ٣ؿب ،ألف املك٧٤ني احلٮـ أص٪ةس كبحبػةت كاعدات كدٞةحلػؽ
كأ٧ُ٩ح كببلد ،ك ٓ٦ذل ٟدٮصؽ ثح٪٭٘٣ ٥ػح كاظػؽة يه ٘٣ػح اٞ٣ػؿآف كإٞ٣يػؽة ا٣ػيت د٧سػ ٢رعػـ
كظؽد٭ ٥ك٬ؽٚ٭ ٥ككقي٤ذ٭.٥

2

 -4ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٞ٦ٮـ ٞ٦ ٨٦ٮ٦ةت اثلٞةٚح اإلقبل٦يح /دٕذرب ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح ٞ٦ؽقػح ،كىلع ٬ػؾا ٚإ٩٭ػة
٘٣ح ٞ٦ىٮدة ،أراد اهلل هلة أف دبلٮف ٘٣ح ا٣برش كاحليةة ،ك٪٬ ٨٦ة ال ثؽ ٦ػ ٨اتل٧كػ ٟثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح
كدراقح آداث٭ة كٚؿكٔ٭ة ،أل٩٭ة ٘٣ح ٔجٞؿيح ٝةدرة أف دبلٮف ٘٣ح ا٬ ٥٤ٕ٣ؾا إ٣ر.

3

اظذيةج املٛرس إحل٭ة /كاملٛرس حيذةج إحل٭ة  ٨٦ظير ٚ٭ ٥ظٞةا ٜاألٛ٣ةظ املٛؿدة ا٣يت أكدٔ٭ػة
ى
اٞ٣ؿآف ،حبير حي ٜٞاملٛرس ذل ٨٦ ٟاقذٕ٧ةالت أ ٢٬ال٘٤ح؛ كهلؾا ٚإف املٛرس ال ثؽ ٦ػ ٨أف يبلػٮف
ع٧٤ة ثٞةٔؽة الٌ٧ةاؿ ٦سبل؛ ألف أو ٢كًػٓ الٌػ ٧لبلٝذىػةر ،كًلػؾل ٟعؿصػٓ الٌػ ، ٧إذا ف
٦ذٌ٪٧ة هل حنٮ  " /أؽلٮا ٬ٮ أٝؿب ل٤ذٞٮل" كهلؾا ٝةؿ دلة٬ػؽ  " /ال حيػ ٢ألظػؽ يػه ٨٦ثػةهلل كاحلػٮـ
اآلػؿ يذلك ٥ىف ٠ذةب اهلل إذا ل ٥يبل ٨اعملة ث٘٤ةت إ٣ؿب "

1

 -اث ٨دي٧يح ،اٝذٌةء الراط املكذٞي ،٥عىؽرقةث،ٜص527

2

ٔ -جةس حمضٮب ،عىؽر قةث ،ٜص7

3

 -حم٧ؽ ٔجؽ الكبلـ كزعبلؤق ،دراقةت

٪٦ -4ةع اُٞ٣ةف٦ ،جةظر

اثلٞةٚح اإلقبل٦يح1318 ،ق ،ص16

ٔ٤ٮـ اٞ٣ؿءاف 1421 ،ق)341،

5

4

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

ثانيًا :أهنّيّة اللغة العربية يف حياة املسلنني:

ا٠تكجخ ال٘٤ح إ٣ؿبيح عة٩ذ٭ة ٔ٪ؽ املك٧٤ني  ٨٦ظير ٠ٮ٩٭ة ٘٣ح ا٣رتاث اإلقػبلَل ادليػين
كا٤ٕ٣يم ٌٚه ا٣يت مح٤ذ ٫كظْٛذٞ٣ ٫ؿكف َٮي٤ح ،كاتكٕخ ملؼذ٤ػ ٙا٤ٕ٣ػٮـ كاملٕػةرؼ ،كأقػ٭ ٥ث٭ػة
ٔ٧٤ةء املك٧٤ني إق٭ة٦ةد٭ ٥ا٧٤ٕ٣يح ث ٨قح٪ةء ،كاث ٨اجلٛحف ،كاث ٨ػرلكف ا٣غ..
زةثلة /أ٧٬يح ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ/

كدذضًل ٚي٧ة يأيت/
 -1ال٘٤ح إ٣ؿبيح أكؿ ٦ة يذٕ ٫٧٤ا ٢ُٛ٣الىٮ٦ةيل
٩ذعؽث ٔ ٨دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ٌ
ادل٠كيةت ( اخلبلكل أك ال١ذةديػت)٪ٔ /ػؽ٦ة

ادل٠كػٰ الىػٮ٦ةيل ٚإ٧٩ػة ٩ذٕػؿض تلٕ٤ػي ٥ال١ذةثػح كاٞ٣ػؿاءة

كحتٛيِ اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥؛ ألف اٞ٣ؿآف ال١ؿي٩ ٥ـؿ ث٤كةف ٔؿيب ٦جني " .ك٬ؾا لكػةف ٔػؿيب ٦جػني "

1

2

" ٝؿآ٩ة ٔؿبية ٞ٣ٮـ يٕ٧٤ٮف ".
ٌ
كذلا ٚإف أكؿ ٦ة يذٞ٤ةق ا ٢ُٛ٣الىٮ٦ةيل ٬ٮ دٕ٤ي ٥ال١ذةثح كاٞ٣ؿاءة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيػح ىف ادل٠كػػٰ؛
أل٬ ٫ٌ٩ٮ ٦ؽػ ٢اتلٕ٤ي ٥ىف اُٞ٣ؿ الىٮ٦ةىل ،ك٬ٮ ث٧سةثح املؿظ٤ػح االثذؽاايػح ل٧٤ػؽارس اجلْ ٌ
ة٦يػح ،إذ
ف يذٚ ٥ي ٫دٕ٤ي ٥ال١ذةثح كاٞ٣ؿاءة.

كب٭ؾا ٚإف دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ىف ق٦ ٨ج١ؿة ىف الىٮ٦ةؿ هل دكأي ،٫ك٪٦٭ة/
ٌ
أ -األقجةب اتلةرخييح /إف األ٧٬يح ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيػح الىػٮ٦ةؿ ثإدػةهلػة
ٌ
أكىل عؿاظ ٢اتلٕ٤ي ،٥يكت٪ؽ إىل د٤ٞيؽ راقغ أٝة٦ذٌ ٫
االصذ٧ةٔيح املؼذٛ٤ح ٪٦ؾ ٚرتة َٮي٤ح
اُ٣جٞةت
ثذٕ٤ي ٥أَٛةهلة ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٪٦ؾ ٕ٩ٮ٦ح أّٛةر٦ ٥٬ػ ٨اخل٤ػٮة إىل املكػةصؽ ظػاك يكػذُيٓ اٛ٣ػؿد

اتلٛةٔ ٓ٦ ٢دلذ ،٫ٕ٧ألف اتلٕةع ٢ف يٮ٦ة  ٨٦األيةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ٝج٠ ٢ذةثح ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح.

ب -األقجةب ا الصذ٧ةٔيح كالكيةقيح كاالٝذىةديح /الىٮ٦ةؿ ٌٔٮ صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح ،ك٣بل٨
ٌ
رقػ٧يح كَ٪يػح إىل
٘٣ذ٭ة الؿق٧يح ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح ،كي٪ه دقذٮر٬ة ىلع ٠ٮف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ػح
ٌ
الىػٮ٦ةحلح .كيٕػين ذلػ ٟأف ال٘٤ػح ذات أ٧٬يػح دكحلػح ،كهلػؾا ٚػإف الىػٮ٦ةحلني
صة٩ت ال٘٤ح

عٌُؿكف تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح اٛ٣ىىح ا٣يت هلة عة٩ذ٭ة
 -1قٮرة اجلع ، ٢اآليح 143
 -2قٮرة ٚى٤خ ،اآليح3
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النٕت الىٮ٦ةيل ،كًلؾل ٟعٌػُؿكف

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية
تلٕ٧٤٭ة الدىةهل ٥املجة

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

ثجرلاف إ٣ؿب كا٩ذ٧ةا٭ ٥إىل صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح ،كهلػؾا " ثػؽأت ثةألٔ٧ػةؿ

الؿاحكيح تلٞٮيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح قبذ٧رب اعـ 1984ـ ،ثإٔبلف اعـ  ٨٦راحف اجل٧٭ٮريح آ٩ؾاؾ ظػؽد
ٚي ٫املؿاَل الٮَ٪يح  ٨٦إظيةء ال٘٤ح إ٣ؿبيح كنرش٬ة ربٮع ا بلد ٌٞ٠ػيح عىػ يح ال ثػؽ ٦ػ ٨ثػؾؿ

اجل٭ٮد ٚي٭ة كإجنةظ٭ة ثبل ٢الٮقةا ٢كاإلعة٩ةت املةديح كاملٕ٪ٮيح".

1

ج -األقجةب اجلٛكيح٪٬ /ةؾ أذٞةد ٛ٩يس مةآ ٬ٮ /أف لؤلَٛةؿ عٮ٬جح ٠ج ة دٕ٤ػ ٥الػمـ كال٘٤ػةت،
كٝؽرة ع٤عٮّح ىلع املعة ة الىٮديح ،كأف ا ٢ُٛ٣الىػ٘ يتكػ ٥ث٧ؿك٩ػح أْٔػ ٥كأكػرب ٦ػ ٨ال١جػةر،
ثةإلًةٚح إىل ٦ة ي٧ذةز ثٝ ٨٦ ٫ؽرات ػةوح املعة ة دٕؽ األقةس تلٕ٤ي ٥أم ٘٣ح ٩خ.

كىلع ٬ؾا ٚإف اهلؽؼ إ٣ةـ  ٨٦دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٬ٮ  /اهلؽؼ ادليين ،أ٦ةاأل٬ؽاؼ اخلةوح ٌٚ ٫٪٦ه/
ا -أف يبلتكت ا٦ ٢ُٛ٣٭ةرة هلة ٚةاؽد٭ة إْ٣ي٧ح  ٨٦اجلةظيح ا٧٤ٕ٣يح عكذٞجبل.

ب -أف يذ٧بل ٨اٝ ٨٦ ٢ُٛ٣ؿاءة اٞ٣ؿءاف ال١ؿي ٥كاحلؽير اجلجٮم ٝؿاءة وعيعح.

ج -أف يكةٔؽ اُ٣ة٣ت ىلع دؾكؽ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ػبلؿ ٝؿاءة اٞ٣ؿءاف ال١ؿي.٥
ك٪٬ ٨٦ة جيت ىلع لك  ٨٦ا٘٣يٮري ٨ل٘٤ح إ٣ؿبيح أف ي١ٛؿ /

ا -دُٮيؿ امل٪٭ش  ٨٦ػبلؿ/

ٞٔ -ؽ كرمةت ا٢٧ٕ٣

دُٮيؿق

 -عؿاصٕح ْ٩ةـ اتلٕ٤ي ٥اٞ٣ؿءاي

ب -دؽريت املٕ ٨٦ /٥٤ػبلؿ دكرات ع١سٛح

لك ق٪ح عؿة

 -2أكرث املسٞني كٝيةدات اثلٮرات اتلعؿيؿيح  ٥٬دارقػٮ املكػةصؽ /ف املكػضؽ ٔػؿي ٨ا٧٤ٕ٣ػةء
ٌ
إ٣ؿبيح كػةوح ال٘٤ح إ٣ؿبيح .ك٬هالء ا٧٤ٕ٣ػةء
املسٛٞني املؿعٮٝني ،كاملةف اذلم يجنػؿ  ٫٪٦اثلٞةٚح
 ٥٬اذلي ٨نرشكا ا ٥٤ٕ٣ثةل٘٤ح إ٣ؿبيػح
عهقكح

أكقػةط املضذ٧ػٓ الىػٮ٦ةيل ،كب٭ػؾا ٩ػخ املكػةصؽ أكؿ

ا بلد ي٧بل ٨أذجةر٬ة صةٕ٦ػح كأٝػؽ٦٭ة

ا١ٛ٣ؿم اإلقبلَل ثىػؿكظ٭ة كحبيٮيذ٭ة املذضؽدة.

1

 -دم٭ٮريح الىٮ٦ةؿ1986،ـ،ص21
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الىػٮ٦ةؿ ،كال دػـاؿ الؿعػـ ا٣ػل ل٤ػرتاث

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية
كٝيةدات اثلٮرات اتلعؿيؿيح إ٧٩ة درقٮا ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح

 الجامعة إلاسالمية بالصومالاملكةصؽ دٚةاع ٔػ ٨الػٮَ ٨كادليػ٨

ٕ٦ة ،ك ٨٦د ٟ٤اثلٮرات/
اعـ 1527ـ—1523ـ.

 -اثلٮرة الٮَ٪يح ثٞيةدة اإل٦ةـ أمحؽ إثؿ٬ي ٥صٮرم

 -زٮرة ادلراكيل الٮَ٪يح ثٞيةدة الكيؽ حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ظك٨

اعـ 1941ـ—1922ـ.

 زٮرة النيغ ظك ٨ثؿقين ل٤ٮٝٮؼ أ٦ةـ ا٘٣ـك اإليُةيل.كًلؾلٚ ٟإف أكرث عهقيس املؽارس األ٤٬يح كاجلةٕ٦ةت ثٕؽ ا٩٭يةراحل١ٮ٦ح املؿًلـيػح ٬ػ٦ ٥ػ٨
مح٤ح اثلٞةٚح إ٣ؿبيح.
دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح

كٌلف اهلؽؼ إ٣ةـ

احلٞ٤ح الىٮ٦ةحلح ٬ؽٚة ديجية كاصذ٧ةٔية ،يػؿَل إىل

نرش ٦جةدئ ادلي ٨اإلقبلَل كدٕ٧ي ٫٧ثني أٚػؿاد النػٕت ،كدٕ٤ػي ٥أظة٦ػ ٫دٕ٤ي٧ػة وػعيعة ك ح
٦جةدا ٨٦ –٫ػبلؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح  -ىلع أقةس أف ادلي ٨اإلقبلَل ادلي ٨احلٌةرم.
أ٦ة األ٬ؽاؼ اخلةوح

دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح

1

الىٮ٦ةؿ ٌٚه/

ا -وٮف ال٤كةف ٔ ٨اخلُأ ،كظ ِٛا ٨٦ ٥٤ٞ٣الـل.٢
ب -اتلٕؿؼ ىلع ا٣رتاث إ٣ؿيب ا٤ٕ٣يم كاألديب دٕؿٚة كاًعة ينٚ ٢٧٭ ٥ال١ذةب كالك٪ح.

ٌ
اجل٧ةحلح
ج-أف يذٕ ٥٤الىٮر

ال٘٤ح إ٣ؿبيح.

 -3اردجةط ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثٛ٭ ٥ادلي ٨اإلقبلَل /ال٘٤ح إ٣ؿبيح يه ٘٣ح اٞ٣ؿءاف ال١ؿي ،٥ك٘٣ح الؿقٮؿ
ن
ٌ
ٌ
ل٤ىػٮ٦ةحلني ا٣رتًلػزي
وًل اهلل ٔ٤ي ٫كق ٨٦ ،٥٤ػبلهلة يذ ٫ٞٛالرشيٕح اإلقبل٦يح ،إذا ف الثػؽ
ىلع دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كإدٞة٩٭ة الردجةط ٔجةداد٭ ٥ث٭ة ،ذلا ٞٚؽ ف الىٮ٦ةحلٮف – ٝػؽي٧ة كظػؽيسة
— يؿكف دٕ٤ي ٥إ٣ؿبيح ٔجةدة يذٞؿبٮف ث٭ة إىل اهلل ،أداء لٮاصجةد٭ ،٥كدٛ٭٧ة ل١ذةث٭ ،٥كٕ٦ؿٚح لكػ٪ح
٩بي٭.٥

1

 -حم٧ؽ ٔجؽ ال١ؿي ٥كزعبلؤق8 ،1987 ،
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اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

تاريخ اللغة العربية يف الصومال:

كو٤خ ال٘٤ح إ٣ؿبيح إىل الىٮ٦ةؿ ٔرب الٮقةا ٢اتلةحلح/
 -1ادىةؿ ص٘ؿا ؛ حببل ٥دلةكرة الىٮ٦ةؿ ل٤ضـيؿة إ٣ؿبيح ٔرب ػ٤يش ٔؽف.
 -2قجت جتةرم  /ك٬ؾا أػؾ دكرا ع٤عٮّة

نرش اثلٞةٚح إ٣ؿبيح ثأَيةٚ٭ة املؼذٛ٤ح

 -3قجت ديين /إذ ٩خ إ٣ؿبيح ال٘٤ح الؿق٧يح املكذؼؽ٦ح

ادلك٣ح اإلقبل٦يح

دميٓ امل٪ػةَٜ

كاألُٝةر ا٣يت ختٌٓ هلة ،كٝؽ ا٩ترش االقبلـ ىف الىػٮ٦ةؿ ثُؿيٞػح قػ٧٤يح حبذػح ىلع أيػؽل
امل٭ةصؿي ٨٦ ٨ص٪ٮب مج ٫صـيؿة إ٣ؿب قٮاء أكة٩ٮا جتةرا أك داعة أك ٬ةربني  ٨٦ػىػٮ٦٭٥
الكيةقحني ،كٌلف ٬هالء امل٭ةصؿكف خيذُ٤ٮف بكةف الىٮ٦ةؿ ،كيااكصٮف ٕ٦٭ػ ،٥كيجرشػكف
اإلقبلـ ثح٪٭ ،٥ظير أذ٠ ٜ٪س  ٨٦الىٮ٦ةحلني ادليػ ٨اإلقػبلَل ملػة كصػؽكا ٦ػ٬ ٨ػهالء

امل٭ةصؿي ٨٦ ٨وٛةت محيؽة كظٌةرة راٝيح.

1

 -4ا ٕسةت اُ٣بلثيح إىل ادلكؿ إ٣ؿبيح /كل٤جٕسةت اُ٣بلثيح إ٣ةاؽة  ٨٦عر ك احل ٨٧كاحلضػةز
دكر٬ة

دٕ٧ي ٜصؾكر إ٣ؿبيح

املُٞ٪ح ،كٝؽ اقذ٘٤خ ال٘٤ح إ٣ؿبيح اٛ٣ؿاغ اجلة٩يب ل٘٤ةت

املع٤يح خبىٮص امل٭ةرة ال١ذةثيح املُٞ٪ح آ٩ؽاؾ ،ظير ل ٥دٮًٓ ثٕؽ أجبؽيح ٠ذةثػح ثٕػي
ن
ال٘٤ةت املع٤يح ك ٨٦ثح٪٭ة الىٮ٦ةحلحٚ ،ةف ذل ٟقػبجة َجيٕيػة ٣تكػؽ ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح ذلػٟ

اٛ٣ؿاغ ،كوةرت عكذٕ٤٧ح

دلةالت ٔؽيػؽة ٦ػ ٨اثؿز٬ػة  /اتلٕ٤ػي ،٥كاثلٞةٚػح ،كاتلػأحل،ٙ

كاألدب كاإلدارة كادلكاديػػ ،٨كاٌٞ٣ػػةء ،كاملؿاقػػبلت كاملٕػػةعبلت ٝجػػ٦ ٢ػػالء االقػػذٕ٧ةر
األكركيب .ث ٢أكم١خ أف دىجط ال٘٤ح النٕجيح بكجت الرشااط ال١ج ة ا٣يت ٩خ دذؼؾ ٪٦٭ػة
٘٣ح ختةَت.

ك٣بل ٨ثٕؽ دػٮؿ االقذٕ٧ةر األركيب ظؿص ىلع حمةربح ال٘٤ح إ٣ؿبيح كإًٕةٚ٭ة ،ك٪٦ػٓ ا٩تنػةر٬ة،
ال١ذةثػح كاتلػأحل،ٙ

 ٨٦ػبلؿ إ٣ؽيؽ  ٨٦اتل١ذيةت ٠ؽٔٮد ٫إىل اقذؼؽاـ احلػؿكؼ البلدح٪يػح
ى
ثؽال  ٨٦احلؿكؼ إ٣ؿبيح ،كإىل اقذؼؽاـ ال٤٭ضةت إ٣ة٦يح ىف ال١ذةثح كاتلػؽريفٚ .رتبٕػخ ال٘٤ػةت
اإليُةحلح كاإلجن٤زييح كاٛ٣ؿنكيح حم ٢إ٣ؿبيح ،كأوجعخ يه املكػذؼؽ٦ح
1

 -ميؼٮ  ،أًٮاء ىلع دةريغ اتلٕ٤ي٥

الىٮ٦ةؿ1438 ،ـ،ص23
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دلػةؿ اإلدارة كاتلٕ٤ػي٥

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

ٌ
احل١ٮ٦يح ،كاٝذر دكر إ٣ؿبيح
كادلكاكي٨
ف ٪٬ةؾ رٚي مٕيب ٦ذ٧س٬ ٢ؾا اجلىه " /حن٧٤ٔ ٨ةء ثبلد الىٮ٦ةؿ كرؤقػةء ٝجةا٤٭ػة كمػيٮػ٭ة
اتلٕ٤ي ٥ادليين ثٕؽ أف ٩خ تن ٢٧لك ذلػ ،ٟثيػؽ أ٩ػ٫

كأٔية٩٭ة كرؤقةء األظـاب الكيةقيح ث٭ة ،حن ٨امل٧س٤ني ٩ؿ ٓٚإىل الكُ٤ح اٞ٣ةا٧ح ثػإدارة ٬ػؾق ا ػبلد
كيه إيُةحلة ٦ة أدمٕ٪ة ىلع إٝؿارق ٩٭ةاية خبىٮص ال٘٤ح النٕجيح الؿق٧يح
ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح مٕجيح رق٧يح هلؾق ا بلد لؤلقجةب اآلديح/

٬ػؾق ا ػبلد /أ٪٩ػة خنذػةر

 -1إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح ادلي ٨ك٘٣ح اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥
 -2أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح املعةك ٥الرشٔيح

دميٓ ٩ٮايح اُٞ٣ؿ ك٦ةزا٣خ ظاك احلٮـ.

 -3أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح اتلضةرة كامل١ذجةت ٪٦ؾ ا٩تنةر اإلقبلـ

٬ؾق ا بلد ظيت احلٮـ.

 -4أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح يذلك ٥ث٭ة أٗ٤جيح الكةف.

 -5أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٝؽ اػذةر٬ة النٕت ثةالدمةع تل١ٮف ٘٣ح ا بلد النٕجيح الؿق٧يح كيه دلػؿل
ى
1
َجيىع ال جنؽ ٪٦ةوة ." ٫٪٦
ى
ك٣حكخ ٬ؾق ادلٔٮات إال  ُٓٞ٣اكار الٮظؽة ثني املك٧٤ني ،ك ُٓٝأكوةؿ ظةرض األ٦ح اإلقبل٦يح ٔػ٨

٦ةًي٭ة ال١ج  ،ك ُٓٝو٤ذ٭ة ثةٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

2

ى
كال دـاؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح دٕةي ٩ ٨٦ذةاش ٬ؾق ا٘٣ـكات ٠س ا ْ٦ ٨٦ػة٬ؿ الٌػي ،ٜكإف اجل٭ػٮد ا٣ػيت

دجؾؿ ىف قبي ٢نرش٬ة يكتزنٚ٭ة ٬ؾا ا٘٣ـك ظيت حلجؽك ٠أف ال٘٤ح إ٣ؿبيػح دٮاصػ ٫ىلع ألكػ٪ح أث٪ةا٭ػة
دم٤ح  ٨٦األز٦ةت.

3

كبةجل٤٧ح ٚ /إف ٬ؾا ا٘٣ـك يذؼؾ كص٭ذني /كص٭ح داػ٤يح ،ككص٭ح ػةرصيح ،أ٦ة ا٘٣ـك ادلاػٌلٚ /يذ٧س٢
الراع ثني اٛ٣ىىح كإ٣ة٦يح ،كأ٦ة ا٘٣ـك اخلةريجٚ /يذ٧س٢

ال٘٤ةت األص٪بيح.

1

 -محؽم قيؽ قةل ، ٥الىٮ٦ةؿ ٝؽي٧ة كظؽيسة ،ص .287

 -2حم٧ؽ ٔجؽ الكبلـ كزعبلا1418 ٫ق –  1998ـ .17
 -3امل٧ْ٪ح إ٣ؿبيح ل٤رتبيح كاتلٕ٤ي ،٥إدارة اثلٞةٚح1994 ،ـ ،ص.39—38
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واقع اللغة العزبية يف الصومال

مذخل تارخيي

ٌ
ًّ
ٔؿبية ٪٦ؾ ا٩تنةر اإلقبلـ ٚي ٫كٝؽكـ اهلضؿات إ٣ؿبيح إحل ٨٦ ٫صـيػؿة
إف دةريغ الىٮ٦ةؿ ثؽأ
ٌ
إ٣ؿب .كنكجح ٕ٣ةعٌل اإلقبلـ كاال٩ذ٧ةء إ٣ؿيب ظ٤خ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٚي ٫إثٌةف ٔ٭ٮد امل٧ةلػ ٟك٦ةٝج٤ػ٫

ٌ
كظيٮيح ٚة٩خ ٘٣ح احلبل ٥كاتلٕ٤ي ٥كاثلٞةٚح كاألدب كدؽكي ٨إٞ٣ٮد ،ك٪٬ةؾ مػ٭ةدات
عة٩ح رٚيٕح
ٌ
ىلع ٝؽـ كصٮد ال٘٤ح إ٣ؿبيح كٝٮد ٫الىٮ٦ةؿ كدٕةين٭ة  ٓ٦ال٘٤ةت املعٌ ٤يح .يٞٮؿ اث ٨ثُٮَػح ٔػ٨
زيةرد ٫لكُ٤ةف ٞ٦ؽينٮ " /كقُ٤ةف ٞ٦ؽينٮ يٞٮلٮف هل النيغ ،كاق ٫٧أثػٮ ثبلػؿ ثػ ٨النػيغ ٔ٧ػؿ،
كُل ٫٦ثةملٞؽيش كيٕؿؼ ال٤كةف إ٣ؿيب … ق٧٤خ ٔ٤ي ٓ٦ ٫اٞ٣ةيض ٚؿظػت يب كدبل٤ػ ٥ث٤كػة٩٭٥
1

 ٓ٦اٞ٣ةيض زٝ ٥ةؿ ثةل٤كةف إ٣ؿيبٝ /ؽ٦خ ػ ٞ٦ؽـ ك ٚخ ثبلد٩ة كآنكت٪ة "
٧٠ة ٌ
قض٤خ د ٟ٤إ٣٭ٮد اٞ٣ؽي٧ح إق٭ة٦ةت ٔ٧٤يػح كأدثيػح ٠ذجػخ ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح ٧٤ٕ٣ػةء
احلؽير " ٩ىت الؿايح تلؼؿيش أظةدير اهلؽايح" لئل٦ػةـ دمػةؿ ادليػ٨

كأدثةء وٮ٦ةحلني ،ملهٙ٣

الـي٤ي املذٮىف ق٪ح  ،٬762كاملْ٪ٮ٦ح الرٚيح املك٧ةة ٚذط الُ٤ي ٙظؽيٞح اتلري ٙل٤نيغ ٔجؽ
ٌ
مػٕؿيح ثةل٘٤ػح
الؿمح ٨الـي٤ي " املذٮىف ق٪ح 1836ـ" .2كٔجؽ الؿمح٬ ٨ؾا يؿكل هل أيٌة ٦ؽااط ٩جٮيػح
ٌ
الىٮٚيح يؿكل هلػ٠ ٥ػؾل ٟأمػٕةر ثةل٘٤ػح
إ٣ؿبيح ،إىل صة٩ت ٔؽد ٧٤ٔ ٨٦ةء ادلي ٨كرصةؿ اُ٣ؿؽ

إ٣ؿبيح.
إًةٚح إىل ميٮع اقذؼؽاـ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،ف مةإة ٠ػؾل ٟاقػذؼؽاـ احلػؿؼ إ٣ػؿيب ل١ذةثػح
ٌ
الىٮ٦ةحلح دلل ٔ٧٤ةء ادلي ٨كاملسٛٞنيٚ ،س٧خ أػجػةر ثةقػذٕ٧ةؿ احلػؿكؼ إ٣ؿبيػح ألكؿ عػؿة
ال٘٤ح
ل١ذةثح ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح ٝ ٨٦ج ٢النيغ يٮق ٙث ٨أمحؽ ال١ٮ٩ني لبلقذٕة٩ح ث٭ة
اٞ٣ؿف اثلة٣ر ٔرش .ز ٥صةء ثٕؽق النيغ أكيف أمحؽ ث ٨حم٧ؽ ا٣رباكم

أقف ال١ذةثح ثةخلٍ إ٣ؿيب

 -1اث ٨ثُٮَح .حتٛح اجلْةر

2

.3

دؽريف اٞ٣ػؿآف

اٞ٣ؿف اتلةقٓ ٔرش ،كأٝػةـ

ٗؿاات األعىةر كٔضةات األقٛةر .ص  254-253دار ا١ٛ٣ؿ د.ت

 -دؿدمح النيغ ٔجؽ الؿمح ٨الـي٤ي  ..الىٮ٦ةيل عهقف اُ٣ؿيٞح الـيٕ٤يح اٞ٣ةدريح .عٮ ٓٝا٣جكةثٮف إ٣ؿب .دةريغ الـيةرة  2418/11/24ىلع الؿاثٍ/

http://alnssabon.com/showthread.php?s=7cd12cb6e5d404a37adec6df1cbae92d&t=27059
3
http://www.wikiwand.com/ar -
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ٌ
ًّ
ٌ
ن
ٌ
األكركيب اذلم ثؽأ
عك٧٤ة ،إىل أف ٝؽـ االقذٕ٧ةر
ٔؿبية
ٔؿبية عك٧٤ة كّ٢
١٬ؾا ثؽأ الىٮ٦ة ؿ
حمةربح اثلٞةٚح إ٣ؿبيح ث٘ؿض د٘ي الٮص ٫إ٣ؿيب ل٤جبلد كدبلؿيف زٞةٚػح املكػذٕ٧ؿ كإظػبلؿ ٘٣ذػ٫
ٌ
ٌ
الىػٮ٦ةحلح يه
اإليُةحلح كاإلجن٤زييح كاٛ٣ؿنكيح حم ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٦ذؼؾا ٞ٦ ٨٦ػرتح صٕػ ٢ال٘٤ػح

ٌ
ٌ
ثؿقػ٧يح
الدح٪يح هلؾا ا٘٣ؿض أداد ٫ملٮاص٭ح ُ٦ة ػةت األ٬ػةيل
ال٘٤ح الؿق٧يح كدراقح ٠ذةثذ٭ة ثأجبؽيح
ال٘٤ح إ٣ؿبيح.

كٝؽ ف عٮ ٙٝالنٕت

الٮٝٮؼ

كص٬ ٫ؾق املعةكالت كٞ٦ةك٦ذ٭ة ثةٔذجةر٬ة حمةك٣ح ٧ُ٣ف

ٌ
اهلٮيح إ٣ؿبيح كاإلقبل٦يح ل٤جبلد ،كجتكؽ ٬ؾا املٮٙٝ
ٌ
رق٧يح ل٤جبلد ،أك إٔبلف األظـاب الكيةقيح ٔ ٨دب٪ي٭ ٥هلة ،كًلس ا ٦ػة ٩ػخ دسػٮر أظػؽاث مػ٘ت
م

ُ٦ة ػح ثتجػين ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح ة٘ػح

كاظذضةصةت مٕجيح لؿٚي ٧٩ٮذج ٬ ٨٦ؾق ال١ذةثةت حتةكؿ إدارة االقػذٕ٧ةر إدراص٭ػة

املؽارس.

ٞ٦ػؿرات

ٌ
الىػٮ٦ةحلح ثػةحلؿؼ البلدحػين زبلزح٪ػةت اٞ٣ػؿف املػةيض،
"ٞٚؽ ثؽأت حمةكالت ٠ذةثح ال٘٤ح
ٌ
ٌ
الىػٮ٦ةحلح
حم٧يح الىٮ٦ةؿ ق٪ح 1938إجيةد أجبؽيح الدح٪يح ل٘٤ح
كأثؿز٬ة حمةك٣ح اإلدارة ا٣ربيُة٩يح
ٌ
ٌ
اًُؿ قُ٤ةت االقػذٕ٧ةر
كإدػةؿ ٬ؾق األجبؽيح املؽارس ممة إىل ٝيةـ ْ٦ة٬ؿات مةٗجح ًؽ٬ة ممة
إىل عٮاو٤ح ٔ٤٧٭ة اخلٛةء حلْ٭ػؿ أكؿ ٩ػه وػٮ٦ة ٌ
يل ع١ذػٮب ثػةحلؿؼ البلدحػين اعـ 1966ـ
1

كدبلؿر األعؿ ٛ٩كٚ ٫رتات كأ٦ةك ٨خمذٛ٤ح"
كٌلف ظـب كظؽة النجةب الىٮ٦ةيل ٝؽ ٌ
٩ه

ٌ
إ٣ؿبيح كإظبلهلػة
دقذٮرق ىلع دٕـيـ عة٩ح ال٘٤ح
ن
ٌ
لؿق٧يح.2.
املع ٢البلا ٜث٭ة ربٮع ا بلد ،كاال٬ذ٧ةـ ثذٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ْ٩ؿا أل٩٭ة ٘٣ح اُٞ٣ؿ ا
ٌ
ٌ
اإليُةحلػح وػٮ٦ةؿ
كيف ٩ٮ٧ٚرب  ٨٦اعـ  1954ر ٓٚزٔ٧ةء النٕت الىػٮ٦ةيل ٦ػؾ٠ؿة لػئلدارة
ٌ
الؿق٧يح لرلك٣ح ثةختةذ ال٘٤ح إ٣ؿبيح صةء ٚي٭ة /حنػ٧٤ٔ ٨ػةء
الٮوةيح ُ٦ة ني ٚي٭ة حبك ٥عكأ٣ح ال٘٤ح

ثبلد الىٮ٦ةؿ كرؤقةء ٝجةا٤٭ة كميٮػ٭ة كأٔية٩٭ة كرؤقةء األظـاب الكيةقػيح ث٭ػة ٩ؿٚػٓ إىل الكػُ٤ح
ًّ
٩٭ةاية خبىٮص ال٘٤ح النػٕجيح الؿقػ٧يح
اٞ٣ةا٧ح ثإدارة ٬ؾق ا بلد كيه إيُةحلة ٦ة اصذ٪ٕ٧ة ىلع إٝؿارق
ٌ
رق٧يح هلؾق ا بلد لؤلقجةب اآلديح/
٬ؾق ا بلد .إ٪٩ة خنذةر ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح مٕجيح

ٌ
1
 د .ظك ٨عّك  .الكيةقةت اثلٞةٚيحٌ
ٌ
2
 د .ظك ٨عّك  .املؿصٓ الكةث.ٜصٞ٩ 167بل ٔ ٨دقذٮر ظـب كظؽة النجةب ٦ةدة 2الىٮ٦ةؿ ال١ج  .ص167
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 إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح ادلي ٨ك٘٣ح اٞ٣ؿآف ال١ؿي٥ٌ
الرشٔيح دميٓ ٩ٮايح اُٞ٣ؿ.
 -إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح املعةك٥

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

 إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح اتلضةرة كاملةدجةت ٪٦ؾ ا٩تنةر اإلقبلـٌ
 إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح يذلك ٥ث٭ة اغ يح الكةف.ٌ
الؿق٧يح كالنٕجيح ،كيه دلؿل َجيي ال جنؽ
 ٝؽ اػذةر٬ة النٕت ثةإلدمةع تل١ٮف ٘٣ح ا بلد٪٦ةوة .٫٪٦

٬ؾق ا بلد.

1

ٌ
ٌ
إيُػةيل أك إجن٤ػزيم ثػؽأ
َجيٕيح ل١ٮف أَ ٥ٞاٞ٣يةدة ذات إٔؽاد
كبٕؽ اقذٞبلؿ ا بلد كًل٪تيضح
ٌ
إ٣ؿبيح ٩ ٓ٦ه ادلقذٮر ىلع ٠ٮ٩٭ة ال٘٤ػح الؿقػ٧يح ل٤ػجبلد ،كوػةرت الٮزػةا ٜالؿقػ٧يح
إ٧٬ةؿ ال٘٤ح

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الىػٮ٦ةحلح
كاإلجن٤زييح ،كجتػؽد اجلػؽؿ ظػٮؿ ٠ذةثػح ال٘٤ػح
اإليُةحلح
كاٞ٣ؿارات دبلذت ثةل٘٤ذني
ٌ
الؿق٧يح.
د٧٭يؽا الختةذ٬ة ال٘٤ح
ٌ ٌ
ٌ
الىٮ٦ةحلح ة٘ح رق٧يح كظيػؽة
ثؿم أ ٫٩قيٕ ٢٧ثةل٘٤ح
كيف ٔ٭ؽ ْ٩ة ٫٦أٔ ٨٤الؿاحف حم٧ؽ قيةد

ل٤جبلد ،كْ٣ؿكؼ ػةوح قتكذؼؽـ احلؿكؼ البلدح٪يح تلُٮيؿ٬ة كقيضؿم إدػةهلة إىل دميٓ دلػةالت
ا ٢٧ٕ٣ثٞؿارات ػةوح ،ك٬ؾا ٦ة ٌ
د ٥ثةٕٛ٣ػ ٢اثذػؽاء ٦ػ ٨ي٪ػةيؿ  1973ظيػر اقػذؼؽ٦خ األجبؽيٌػح

ًّ
ٌ
رقػ٧ية ص٭ػةز ادلك٣ػح ،كأوػجعخ ٘٣ػح اتلػؽريف
الىٮ٦ةحلح
البلدح٪يح ل١ذةثح ال٘٤ح
ٌ
االثذؽاايح ثؽال  ٨٦ال٘٤ح إ٣ؿبيح كوؽرت ث٭ة ألكؿ ٌ
احل١ٮ٦يح ( جن٧ح أكذػٮبؿ)  2كدػ٥
عؿة الىعيٛح

املػؽارس

ٌ
ثؾل ٟظك ٥صؽؿ ا٦ذؽ ٪٦ؾ ظٞجح االقذٕ٧ةر بنأف اػذيةر ال٘٤ح الؿق٧يح كاألجبؽيح امل٪ةقػجح ل١ذةثػح
ٌ
الىٮ٦ةحلح لىة٣ط ديةر اثلٞةٚح ا٘٣ؿبيح.
ال٘٤ح
كوةر كًٓ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٬ؾق احلٞجح عٌُؿبة ن ثني اإل٧٬ةؿ كاال٬ذ٧ةـ املىُٓ٪؛ ٚيف ظػني ٌ
دػ٥
إثٕةد٬ة  ٨٦ادلكااؿ الؿق٧يح كاتلٕ٤ي ٥املؿظ٤ح االثذؽاايح أُٔيخ كو٘٣ ٙح زة٩يػح ثٕ٧ػىن أ٩٭ػة ال
ٌ
ٌ
كاإلجن٤زييػح ،كاٚذذعػخ ٦ػؽارس إٔؽاديػح
دأػؾ أذجةر ٘٣ح أص٪بيح كحت ٢حم ٢ال٘٤ذػني اإليُةحلػح
ٌ
1
 د.ظك ٨عّك .عؿصٓ قةث.ٜص ٞ٩ 168 – 167بل ٔ ٨دم٭ٮريح الىٮ٦ةؿ ادليٞ٧ؿاَيح  .ال٤ض٪ح الٮَ٪يح ا٤ٕ٣ية حل٤٧ح دٞٮيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح كنرش٬ة  .اقرتاديضيحٌ
كاخلُح اخل٧كيح األكىل ٞ٦حنٮ .امل٧ْ٪ح إ٣ؿبيح ل٤رتبيح كاثلٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـٞ٦ .ؽينٮ  1981ص 11-14
دُٮيؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح
2

 املؿصٓ الكةث ٜص ٞ٩ 174بل ٔ ٨رامؽ ا٣رباكم .الىٮ٦ةؿ اجلؽيؽ ٤ٚكٛح كأع.٢ع١ذجح األجن٤ٮ املريح – اٞ٣ة٬ؿة  1973ص  . 84كٔ ٨كزارة اإلٔبلـ كاإلرمةدٌ
ٌ
اٞ٣ٮَل .الىٮ٦ةؿ ّ ٢اثلٮرة مخكح أٔٮاـ  ٨٦االزد٬ةر كاتلٞؽـٞ٦ .ؽينٮ  1974ص 11
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ٌ
كزة٩ٮيح دٕ ٥٤ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ،ك٧ْ٩خ مح٤ح تلٞٮيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح كنرش٬ة قؼؿت هلة كقػةا ٢اإلٔػبلـ
ٌ
احل١ٮ٦يح ،كذل ٟث٭ؽؼ اقرتًةء إ٣ةل ٥إ٣ؿيب اذلم وؽـ ث٭ؾا اٞ٣ؿار  ٨٦ص٭ح كإثٞػةء املضذ٧ػٓ
ْ٪٦ٮ٦ذ ٫اثلٞةٚيح إ٣ؿبيح اإلقبل٦يح  ٨٦ص٭ح أػؿل.

ٌ
األ٤٬يح اعدت ال٘٤ح إ٣ؿبيػح ثٞػٮة إىل دلػةؿ
كبٕؽ قٞٮط احل١ٮ٦ح املؿًلـيح كػبلؿ ٚرتة احلؿب
ٌ ٌ
ٌ
ٌ
كاإلقػبل٦يح
األ٤٬يح ا٣يت ننأت ٬ؾق اٛ٣رتة ّ٧ْ٪٦ ٢ةت اإلاغزػح إ٣ؿبيػح
اتلٕ٤ي ٥املؽارس
ا٣يت ٝؽ٦خ إىل ا بلد ملكةٔؽة ٦ذرضرم اجلٛةؼ كاحلؿكب ،كبٞيخ ٝةا٧ح ثةقذٞبلؿ تلذعؽ ٚي٧ة ثٕؽ
ٌ
ْ٦بلت كركاثٍ اتلٕ٤ي ٥األٌ٬ل .كل ٥يـؿ كًٓ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ًّ
ا٣رتًليػح
ٝٮية ظاك ٝؽكـ كٚٮد ادلك٣ػح

ٌ
اإلاغزيح كاتلٕ٤ي٧يح إىل ا بلد ،ظير دٮا٣خ ىلع ا بلد امل٧ْ٪ةت ا٘٣ؿبيػح ٞ٦ةثػ ٢دؿاصػٓ
ك٧ْ٪٦ةد٭ة
لرلكر إ٣ؿيب ثة بلد ممة أٚكط املضةؿ هلي٪٧ح ال٘٤ةت ا٘٣ؿبيح ىلع ادلكااؿ احل١ٮ٦يح كاملضةؿ اتلٕ٤ػييم
ٞ٦ةث ٢احنكةر ل٤سٞةٚح إ٣ؿبيح.

كٔ٧ٮ٦ة وٮرة ال٘٤ح إ٣ؿبيح ىلع أرض الٮا٪٦ ٓٝؾ ٬ؾق اٛ٣رتة عـريح كٗ الاٞح ٌ
ثأ٧٬يذ٭ة اثلٞةٚيح
ٌ
ٌ
ظةحلػة أقػٮأ أكًػةٔ٭ة الىػٮ٦ةؿ ٞ٦ةر٩ػح
كاتلةرخييح ،كي٧بل ٨أف يٞةؿ أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح دٕػحل
ثأكًةٔ٭ة ىلع ٦ؽل دةرخي٭ة املةيض؛ ٦ ٚة ي٧بل ٨عىػةدٚذ٪٦ ٫٭ػة ْ٦ػة٬ؿ كصػٮد ًػٕيٛح ٌ
كبٞيػح
تنجر ميلك ث٭ة ٔضـ ٔٞ٦ ٨ةك٦ح قُ٤ةف االٔذٞةد املٮركث كاٞ٣ةا ٥ىلع ْ٩ؿة دٞؽيكيح ل٘٤ح إ٣ؿبيػح
ن
ٌ
اهلٮيػح
راثُح هلة ثةدلي ٨اإلقبلَل ،حبير يبلٮف دْٕي٧٭ة كاحلٛةظ ٔ٤ي٭ة دؽيٌ٪ة كاملكةس ث٭ػة يٌػٓ
ٌ
اإلقبل٦يح ل٧٤ضذ ٓ٧ىلع املع .ٟإًةٚح إىل صة٩ت ٔٮاع ٢قيةقيح كّؿكؼ االظذةؾ ادلااػ٦ ٥ذٕػؽد
اجلٮا٩ت  ٓ٦النٕٮب إ٣ؿبيح .ثح٧٪ة جنعخ – كال دػـاؿ تكػض ٢جنةظةد٭ػة – ديػةرات ٦ذسةٛٝػح ىلع
زٞةٚةت ٗ ٔؿبيح

دظؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح

َ٤يٕذ٭ة اإلجن٤زييح  ٨٦كا ٓٝاحليةة كحمةرد٭ة كظرػ٬ة

زكاية ًيٞح ث ٢ٌٛدٮٚؿ٬ة ىلع ادلٔ ٥كاُ٘٣ةء.
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كا ٓٝاحليةة الىٮ٦ةحلح احلٮـ ٚي٧ة يٌل/

ٌ
ٌ
رقػ٧يح
إ٣ؿبيػح ٘٣ػح
ادلقذٮر أذجػةر ال٘٤ػح

 ىلع املكذٮل اٞ٣ة٩ٮ ي كالكيةي /ال يـاؿ ٞ٦ؿرا
ٌ
ككَ٪يح ل٤جبلد ٗ 1.أ ٫٩ل ٥ي٤اـ ثؾل ٟإال ظةالت ٩ةدرة يذٚ ٥ي٭ػة دؿدمػح ٤ٝػح ٦ػ ٨الٮزػةاٜ
ٌ
الؿق٧يح إىل ال٘٤ح إ٣ؿبيح ل٤رضكرة اٞ٣ىٮل٠ ،ضٮاز الكٛؿ كالن٭ةدات املؽرقػيح ا٣ػيت دىػؽر
ٌ
الىٮ٦ةحلح كإ٣ؿبيح كاإلجن٤زييح ،كأكراؽ أذ٧ةد ممسٌل الىػٮ٦ةؿ دلل ادلكؿ إ٣ؿبيػح أك
ثةل٘٤ةت

صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح ،أ٦ة ٚي٧ة قٮل ذلػ٦ ٟػ ٨أٔ٧ػةؿ عةدػت احل١ٮ٦ػح كوػؽكر اٞ٣ػؿارات
ٌ
إ٣ؿبيح ٞٚؽ صؿل إ٧٬ةؿ ال٘٤ػح
كاملجنٮرات ث٭ة أك دؿدمذ٭ة إحل٭ة ،كاخلُةثةت الؿق٧يح املعة٢ٚ
إ٣ؿبيح لىة٣ط ال٘٤ح اإلجن٤زييح.

ك ٨٦األ٦س٤ح ىلع ذل ٟأ ٫٩وؽرت ا٣جكؼح الىٮ٦ةحلح كاإلجن٤زييػح ٦ػ ٨ادلقػذٮر الىػٮ٦ةيل
ٚرتدني ٦ذٞةربتني ثح٧٪ة ل ٥دىؽر ظاك اآلف  ٓ٦عؿكر ق٪ٮات ا٣جكؼح إ٣ؿبيح  ،٫٪٦كلػ ٥دبلػ٨

٪٬ةؾ ٩يح ثإوؽار٬ة ٝجّ ٢٭ٮر احلؽير عهػؿا ٔ ٨عرشكع إٔؽاد ا٣جكؼح إ٣ؿبيح  ٨٦ادلقذٮر
الىٮ٦ةيل ثؽٔ ٨٦ ٥صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح ،كا٣يت ٔؿًذ٭ة كزارة ادلقذٮر

٩ ٨٦ٮ٧ٚرب املةيض .22418

اتلةقػٓ كإ٣رشػي٨

كيؿصٓ اجلةات ا٣ربملةف حم٧ؽ ٔ٧ؿ َ٤عح ذل ٟإىل ٦ة أذربق " ٬ي٪٧ح مح٤ح اثلٞةٚح ا٘٣ؿبيح ىلع
ٌ
احل١ٮ٦يػح
امل٪ةوت الؿاحكيح ا بلد ،كإُٔةء األكلٮيح ل٧٤ذعؽزني ثةإلجن٤زييح املهقكػةت
ٌ
ٌ
ٌ
ادلكحلح٧٠ ،ة يؿل َ٤عح أف د٭٧ػحل ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح ظة٣ػح اع٦ػح تنػ ٢٧لك ادلكؿ
كامل٧ْ٪ةت
إ٣ؿبيح كال دٞذر ىلع الىٮ٦ةؿ ،كيٞٮؿ إف احل١ٮ٦ح الىٮ٦ةحلح ٌ
٧٬نخ ال٘٤ح إ٣ؿبيػح ،مػأ٩٭ة
ٌ
إ٣ؿبيح األػؿل ا٣يت يٛرتض أف دبلٮف ٝؽكة
مأف ادلكؿ
األ ٨٦ ٥٬زٞةٚذ٭ة ،ظكت ٝٮهل.
1

3

اتل٧ك ٟث٘٤ذ٭ة ا٣يت تنػ

 -جل٪ح عؿاصٕح عكٮدة دقذٮر دم٭ٮريح الىٮ٦ةؿ اٛ٣يؽراحلح  .2412ا ٪ؽ اخلةعف ص . 2نكؼح إل١رتك٩يح ثىي٘ح  pdf.ىلع الؿاثٍ/

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/so/so/so004so.pdf
 -2عٮٝ ٓٝؿاءات وٮ٦ةحلٌح .إَبلؽ عرشكع دٕؿيت ادلقذٮر اإل٩ذٞةيل الىٮ٦ةيل2418/11/29 .ـ .ىلع الؿاثٍ/
http://www.qiraatsomali.com/2018/11/29
كعٮ ٓٝالىٮ٦ةؿ اجلؽيؽ ٔ .ؿض نكؼح ٔؿبيح  ٨٦ادلقذٮر الىٮ٦ةيل اال٩ذٞةيل  30/11/2018ىلع الؿاثٍhttps://alsomal.net /
ٝ -3ةق ٥أمحؽ ق٭ . ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح( .دٞؿيؿ ل٤ضـيؿة) . 30/10/2015.عٮ ٓٝاجلـيؿة ٩خ .راثٍ
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/30
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كيٞٮؿ ٦ؽيؿ املؿًلـ الىٮ٦ةيل ل٤رتبيح كا عٮث ٔجػؽ النػ١ٮر النػيغ ظكػ ٨إف دٞ٭ٞػؿ ال٘٤ػح
إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ٩ةصٔ ٨ٔ ٥ٮاعٔ ٢ؽة٪٦ ،٭ة ا٬ذ٧ػةـ قػٮؽ ا٧ٕ٣ػ ٢ثةإلجن٤زييػح ،ممػة يػؽٓٚ

األ٬ةيل إىل دٕ٤ي٧٭ة ألث٪ةا٭ ٨٦ ٥أص ٢دأ٦ني عكػذٞج٤٭ ٥اٝذىػةدية٧٠ ،ػة أف املػةحنني ا٘٣ػؿبحني
ل٧٤كةٔؽات ي٭ذ٧ٮف أكرث ث ٨٧حي ٢٧زٞةٚذ٭ٚ ٥حنضٕٮف اجلةس ىلع اتلؼٌل ٔ ٨إ٣ؿبيح.

عٌيٛة أف ادلكؿ إ٣ؿبيح ك٧ْ٪٦ةد٭ة اثلٞةٚيح دذع ٢٧صـءا  ٨٦املكهكحلح أل٩٭ة أ٤٧٬خ الىٮ٦ةؿ
1

قيةقية ،ظني ل ٥د٤اـ احل١ٮ٦ح ثةٔذ٧ةد ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح رق٧يح زة٩يح ل٤جبلد.
ٌ
 ىلع املكذٮل ادليين /ي٧بل ٨كو ٙاملضةؿ ٌ
ادليين ثأ ٫٩املضػةؿ اذلم اظذْٛػخ ٚيػ ٫إ٣ؿبيػح
ٌ
إ٣ؿبيح يه ٘٣ح أداء النٕةاؿ ٌ
ادليجيح كإدارة ٪٦ةقػجةد٭ة ٦ػ ٨إٞ٣ػةء
ث٧ة٩ذ٭ة ،ظير ال دـاؿ ال٘٤ح

اخلُت ادليجيح كإظيةء ٪٦ةقجةد٭ة ملٮدل كاإلرساء كاملٕؿاج ،كًلػؾلٞٔ ٟػٮد اًٞ ٣ػؿاف .كيه ٘٣ػح
ٌ
االثذؽاايح إىل اجلةٕ٦ح كيف اتلٕ٤ي ٗ ٥اجلْةَل ٦ػ٨
دٕ٤ي ٥ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح اتلٕ٤ي ٥اجلْةَل ٨٦
ال١ذةديت كظٞ٤ةت املكةصؽ.
ٌ
ٗ أف ٗيةب دكر احل١ٮ٦ح دٔ ٥كدٕـيـ ٬ؾا اجلة٩ت ٚذط املضةؿ أ٦ةـ دٔٮات  ٨٦مػأ٩٭ة أف
دـٔـع عة٩ح ال٘٤ح إ٣ؿبيح كد ٢٤ٞأ٧٬يذ٭ة

النػهكف ادليجيػح إذا أػػؾ

احلكػجةف دٔػٮات

وٮع٤ح اخلُت ادليجيح ا٣يت ّ٭ؿت عهػؿا ككصؽت ثٕي اآلذاف الىةٗيح  ٨٦أوػعةب اجلٮايػة
ٌ
احلك٪ح ،كبؽأت دُجيٞ٭ة عكةصؽ ٔؽة خمذ ٙ٤أٝةحل ٥ا بلد.

 ىلع املكذٮل اتلٕ٤ييم ًٕٙ /ظٌٮر ال٘٤ح إ٣ؿبيح

اتلٕ٤ي ٥اذلم ٩خ ٦٭ي٪٧ػح ٔ٤يػ٫

اٛ٣رتة  ٨٦ا٩٭يةر ْ٩ةـ قيةد ثؿم كظاك ٦الء ظ١ٮ٦ػح ٔجػؽ اهلل يٮقػ ٙكدػٮهلػة ٞ٦ؽمػٮ

٩٭ةيةت اعـ  2446ظير دٌةءؿ اال٬ذ٧ةـ ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح دؽرجيية ثٕؽ دؽػ ٢اٞ٣ػٮات اإلزيٮبيػح
ٌ
2
ٌ
اإلقبل٦يح املك٤عح.
الىٮ٦ةحلح كص ٫املٕةرًح
اعـ  2446دلٔ ٥احل١ٮ٦ح
ك٪٦ؾ ذل ٟاحلني ّ٭ؿت عٮصح ٔـكؼ ٔ ٨ال٘٤ح إ٣ؿبيح دلل املضذ ٓ٧كإٝجػةؿ ىلع دٕ٤ػ ٥ال٘٤ػح

اإلجن٤زييح ٓ٦ ،د٘ ٚؿص ا ٢٧ٕ٣دلل املهقكةت احل١ٮ٦يػح كامل٧ْ٪ػةت ادلكحلػح ا٣ػيت صٕ٤ػخ

إصةدة ال٘٤ح اإلجن٤زييح
1

َة لبلقذٛةدة  ٨٦أٗ٤ت الٮّةا ٙاملذةظح دلي٭ة.

ٝ -ةق ٥أمحؽ ق٭ . ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح .املؿصٓ الكةثٜ

2

ٝ -ةق ٥أمحؽ ق٭ . ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح .املؿصٓ الكةثٜ
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ٌ ٌ
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح
ظزي ال٘٤ح
كد٤ٞه
ٌ
كصةٕ٦يح٤ٚ ،نئ ٩خ ال٘٤ح إ٣ؿبيح املؿاظ ٢املؽرقيح احلٮـ حتْٯ ثبلٮ٩٭ػة
كإٔؽاديح كزة٩ٮيح
ٌ
ٌ
االثذؽاايػح كاحلػةاـة ىلع أكػرث
إظؽل املٮاد األقةقيح ا٣ػيت يجػؽأ دؽريكػ٭ة ٪٦ػؾ الكػ٪ح األكىل
ٌ
٦ةدة ا٣رتبيح ادليجيح ا٣يت ٌ
يػذ ٥دؽريكػ٭ة
احلىه كتكذ٧ؿ ظاك ٩٭ةيح املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح .إًةٚح إىل
ٌ
ٌ
األقةقيح املٞؿرة ٪٦ؾ الكػ٪ح األكىل كاحلػةاـة ىلع
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كالٮإٝح ٕ٦٭ة أيٌة ً ٨٧املٮاد
ٌ
ٌ
أكرث احلىه ثٕ٧ؽؿ يرتاكح ثني مخف كقخ كقجٓ ظىه األقجٮعٚ 1.إف ٪٬ةؾ إزاظح ل٘٤ح
ٌ
ٌ
ٌ
الؿيةًػيةت كاهل٪ؽقػح كا٤ٕ٣ػٮـ كاملػٮاد
املؽرقػيح األػػؿل ٦ػ٨
إ٣ؿبيح ة٘ح دؽريف ل٧٤ػٮاد
ٌ
احل١ٮ٦يػح – دؽريكػ٭ة ثةل٘٤ػح
االصذ٧ةٔيح ظير دٕذ٧ؽ اغ ٌيػح املػؽارس – ث٧ةٚيػ ٫املػؽارس
ٌ
اإلجن٤زييح املؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ػةوح .كنكجح ٕ٦ذربة  ٨٦املؽارس دٕذ٧ػؽ دػؽريف ٬ػؾق املػٮاد
ٌ
ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح ٪٦ؾ االثذؽاايح .ك٤ٝح ٦ػ٦ ٨ػؽارس ْ٦ػبلت اتلٕ٤ػي ٥األ٬ػٌل تكػتسين املػٮاد
ٌ
كدؽرق٭ة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح.
االصذ٧ةٔيح
٪٦ة٬ش اتلٕ٤ػي ٥اجلْػةَل ثػة بلد ثبلػ ٢عؿاظ٤ػ٦ ٫ػ ٨اثذؽاايػح

كيف اتلٕ٤ي ٥إ٣ةيل احنرت ال٘٤ح إ٣ؿبيح

دؽريف ختىىةت ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح كال٘٤ػح إ٣ؿبيػح،

ٞ٦ةث ٢اقذعٮاذ ال٘٤ح اإلجن٤زييح ىلع قةاؿ اتلؼىىةت.
ٌ
اًُؿ إ٣ؽيؽ  ٨٦عؿا٠ـ دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثٕؽ أف ٞٚؽت اإلٝجػةؿ .يٞػٮؿ حم٧ػؽ حم٧ػٮد
٧٠ة
أمحؽ ،أظؽ عهقيس ٕ٦٭ؽ رعٌةف تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيػح
٠س ة تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ٞ٦ؽينػٮ ل٤ضـيػؿة ٩ػخ إف عؿا٠ػـ

ٞ٦ؽينٮ أٗٞ٤خ ،ث٧ة ٚي٭ة ٕ٦٭ؽ ٥٬اذلم ّ٩ ٢ةمػُة ألكػرث ٦ػ٨

ٔرش ق٪ٮات ،كذل ٟلٌٕ ٙاإلٝجةؿ ،كختٌل ٠س  ٨٦املؽارس االثذؽاايح كاثلة٩ٮيح -ا٣ػيت ٩ػخ

تن

راٚؽا أقةقية ملؿا٠ـ دٕ٤ي ٥إ٣ؿبيح ٨ٔ -إ٣ؿبيح ةية أك صـايةٌٚ ،ػبل ٔػ ٨دبػين ْٕ٦ػ٥

اجلةٕ٦ةت الىٮ٦ةحلح اإلجن٤زييح ٘٣ح ل٤ذؽريف.2
ٌ ٌ
إال أف  ٨٦املبل٦ط اإلجيةثيح لىة٣ط ال٘٤ح إ٣ؿبيح دبلةزؿ كا٩تنةر املٕة٬ػؽ املذؼىىػح ل٤ٕ٤ػٮـ
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح ،كاإلٝجػةؿ املاايػؽ ٔ٤ي٭ػة ٦ػٝ ٨جػ ٢اُ٣ػبلب الػؿاٗجني االتلعػةؽ
الرشٔيح كال٘٤ح

ثذؼىىةت ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كال٘٤ح إ٣ؿبيح
املٕة٬ؽ املٕةد٣ح ث٧ؿظ٤يت اإلٔؽاديٌح كاثلة٩ٮيح.

1

اجلةٕ٦ةت ثٕؽ اقػذ٧١ةؿ ٦ذُ٤جػةت ختػؿص٭٥

-

2

ٝ -ةق ٥أمحؽ ق٭ . ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح .املؿصٓ الكةثٜ
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 ىلع عكذٮل اإلٔبلـ /ختذ ٙ٤ظة٣ح ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح
ن
اإلٔبل٦يحٌٚ ،ه تن٭ؽ ظٌٮرا ًّ
ٝٮية ع١سٛة ٩ةظيح كقةا ٢الىعةٚح األل١رتك٩يح ،ظير كصؽت
عؿا٠ـ إٔبل٦يح كحبسيح ٔؽيؽة دجرش ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح٪٦ ،٭ػة ىلع قػبي ٢املسػةؿ /عؿًلػـ ٞ٦ؽينػٮ

ل٤جعٮث كادلراقةت ،كعٮ ٓٝالىٮ٦ةؿ احلٮـ ،كالىٮ٦ةؿ اجلؽيؽ ،كوٮ٦ةؿ دةي٧ـ ،كعؿًلـ النة٬ؽ،
كا٣يت تكذُٞت ٔرشات ال١ذةب كالٛ١ةءات املذ٧ػزيي ٨ثةل١ذةثػح ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح ثح٧٪ػة يكػٮد

اإلٔبلـ الىٮ٦ةيل اجلةَ ٜثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ًٕ ٙكا٩بل٧ػةش ع٤عٮّػةف ىلع عكػذٮل الٮقػةا٢
ٌ
ٌ
احلػزي
كاأل٤٬يػحٚ ،جةقػتس٪ةء
املؿايح كاملك٧ٮٔح  ٨٦اإلذأح كاتلٛ٤ـيٮف ،قٮاء احل١ٮ٦يػح ٪٦٭ػة
ٌ
ٌ
الٌي ٜاملذةح ل٤جر ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح اتلٛ٤ـيٮف كاإلذأح احل١ٮ٦يني ك٤ٝح  ٨٦إذااعت ك٪ٝػٮات
ٌ
إػجةريح كاظػؽة ظػؽكد ٩ىػ ٙقػةٔح
دٛ٤ـيٮ٩يح  ٨٦اُٞ٣ةع اخلةص كاذلم ال يذضةكز نرشة
دٞؿيجة ػبلؿ األربٓ كٔرشي ٨قةٔح ،ثةقتس٪ةء ٬ؾا ال كصٮد ل٘٤ح إ٣ؿبيح

اإلٔػبلـ الىػٮ٦ةيل

املؿيئ كاملك٧ٮع .ك٬ؾق احلة٣ح ٝ ٨٦ٮة اإلٔبلـ اجلةَ ٜثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ة٧ة ٩خ الٮاقُح ٠ذةثيح،

كا٣رتاصٓ كاالػذٛةء ة٧ة ٩خ الٮاقُح عك٧ٮٔح أك عؿايح عك٧ٮٔح ٣حكخ صؽيػؽة ،ثػ٬ ٢ػؾا

٬ٮ دأب اإلٔبلـ الىٮ٦ةيل اجلةَ ٜثةٕ٣ؿبيح ٔرب دةرخي٫

٬ؾق ا بلدٚ ،إٞ٣ةء ْ٩ؿة ىلع الؿكايةت

املذٕٞ٤ح ث٭ي٪٧ح ال٘٤ح إ٣ؿبيح ىلع اإلٔػبلـ الىػٮ٦ةيل ا٣ػيت يػذ ٥احلػؽير ٔ٪٭ػة ٔػرب اتلػةريغ
ٌ
دبلن ٙأ٩٭ة إ٧٩ة ٩خ ىلع عكذٮل الىعةٚح امل١ذٮبح ،ظير اجلؿااؽ كالىػع ٙكاملضػبلت،
ك٬ؾا الٮًٓ ٦تكةكؽ  ٓ٦اتلٞؿيؿات اتلةرخييح ثأف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٩خ ٘٣ح ال١ذةثح ثح٧٪ػة ٩ػخ
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح ٔ ٨اإلٔبلـ
الىٮ٦ةحلح ٘٣ح اتلؼةَت ،كإىل ٬ؾا يٕـك ثٕي ا ةظسني ٗيةب ال٘٤ح
ال٘٤ح
ٌ
املؿيئ كاملك٧ٮع

ٌ
٬ؾق ا بلدٞٚ .ؽ ٚرس األقذةذ ٔجؽ اٞ٣ةدر حم٧ؽ ٔس٧ةف ٦ؽيؿ عؿًلـ الىػٮ٦ةؿ

لئلٔبلـ ك٦ؽيؿ كٌل٣ح الىٮ٦ةؿ لؤل٩جةء (وٮ٩ة) قةثٞة دؿاصٓ اإلٔبلـ الىٮ٦ةيل اجلةَ ٜثةٕ٣ؿبيػح
ثةقذؼؽاـ الىٮ٦ةحلني ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح ا٣يت تكذعٮذ ىلع ٩ىيت األقؽ ٦ػ ٨ا٣ػربا٦ش اإلذأيػح
كاتلٛ٤ـيٮ٩يح٧٠ ،ة أذرب دؿاصٓ ادلٔ ٥املػةدم إ٣ػؿيب قػبجة راحكػة ٣رتاصػٓ ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح

اإلٔبلـ الىٮ٦ةيل.1

1

ٔ -جؽ اٛ٣ذةح ٩ٮر أم١ؿ ٞٔ .جةت ثٮص ٫اإلٔبلـ إ٣ؿيب ثةلىٮ٦ةؿ (دٞؿيؿ ل٤ضـيؿة ٩خ)  .2412/7/14راثٍ

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/10
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الصورة املأمولة للغة العربية يف الصومال:

يذعؽد الٮًٓ البلا ٜثةل٘٤ح إ٣ؿبيح الىٮ٦ةؿ ثةجلْؿ إىل ٞ٦ذىض املُٕيةت ادليجيح كالكيةقيح
ٌ
كاثلٞةٚيح كاتلةرخييح كإ٣بلٝةت االٝذىةديح كاجل٘ؿاٚيح ل٤ىٮ٦ةؿ ،كب٭ػؾ الىػؽد ي٧بلػ ٨دٞؿيػؿ أف
ٌ
الىٮرة املكذٕؿًح أٔبلق ال دؿًف إىل درصح اتلٕج ٔ٬ ٨ٮيػح األ٦ػح كزٞةٚذ٭ػة ٠ضػـء ٦ػ ٨ا٣جكػيش
ٌ
احلٌةرم إ٣ؿيب اإلقبلَل كًلأ٦ح عكة٧٬ح ث٪ةء كدُٮيؿ د ٟ٤احلٌةرة كنرش٬ة ٔرب أصيةؿ كٝؿكف.
ٌ
ٌ
اهلٮيح
ٚةل٘٤ح إ٣ؿبيح كاعء د ٟ٤احلٌةرة ك٤ٝح ظٌٮر٬ة ظيةة األ٦ح ال يكةٔؽ ىلع دأكيؽ ٬ؾق
ٌ
ك٬ٮيذ٭ػة كيٌػٕٙ
كدٮزي ٜالى٤ح ثجٞيح أث٪ةا٭ة ،ث ٨٦ ٢مأ ٫٩أف يٮ ٓٝاأل٦ػح ظػ ة ٦ػ ٨ا٩ذ٧ةا٭ػة

الى٤ح ثح٪٭ة كبني أث٪ةء ظٌةرد٭ة كيهدم إىل ا٩ذٞةهلة  ٨٦عؿًلػـ ٬ػؾا اال٩ذ٧ػةء إىل ٬ٮاعنػ ٫تلىػجط
ٌ
ٞ٦ٮدة ثٕؽ أف ٩خ ٝةاؽة كػةع٤ح ثٕؽ أف ٩خ ٚةٔ٤ح ،كاألعػؿ يبلػٮف أدىه ظػني د٪ػةٚف ال٘٤ػح
إ٣ؿبيح ٘٣ح دجذيم إىل ظٌةرات أص٪بيح ٔ ٨األ٦ح ل ٥تنػةرؾ
اإلجن٤زييح ،ظير ين

ػٞ٤٭ػة كب٪ةا٭ػة كدُٮيؿ٬ػة ل٘٤ػح

ا٣زنكع إحل٭ة اٛ٩ىةال  ٨٦اجلكؽ اُ٣جيي كحمةك٣ػح لبل٩ذ٧ػةء كاال٩ػؽ٦ةج

صكؽ ٗؿيتٚ ،بل يٛذأ ٬ٮ اآلػؿ يٞةكـ ا٩ؽ٦ةج ا٪ٕ٣ةر ا٘٣ؿيجح ٚي ٫ظاك ينٮ٬٭ة كيٞٛؽ٬ة اٛ٣ةٔ٤يح

أك ي٧يذ٭ة.
ٌ
إف ٔؽـ اتلعؽيؽ اجل٭ةيئ لٮًٓ ال٘٤ح إ٣ؿبيػح

٬ػؾق ا ػبلد كٗيػةب وػي٘ح دٛىػي٤يح ألد

عكذٮيةت ظٌٮر٬ة البلزـ دلةالت احليةة املؼذٛ٤ح  ٨٦إدارة كقيةقػح كدٕ٤ػي ٥كإٔػبلـ كمػةرع،
ٌ
ٌ
كَ٪يػح زة٩يػح ،ظيػر دذٞػؽـ
كاتل٪ةٝي ثني كا ٓٝاتلٕةعٕ٦ ٢٭ة ككًٕيذ٭ة املعؽدة ادلقذٮر ة٘ػح
ٔ٤ي٭ة ال٘٤ح اإلجن٤زييح هلٮ عكهكؿ ٔ ٨اٛ٩ىةـ النؼىيح اذلم أويت ث ٫املضذ ٓ٧الىٮ٦ةيل تلػٮزع
ٌ
اإلقبل٦يح كاحلٌةرة ا٘٣ؿبيح الٮاٚؽة ٔ٤ي ،٫ممػة كًػٓ ا٩ذ٧ػةءق ىلع
كالا ٫كا٩ذ٧ةا ٫ثني صؾكرق إ٣ؿبيح
ن
ٌ
ٌ
املعٮريػح كاملىػ ٌيح
املع ،ٟكصٕٗ ٫٤ؿيجة أ ،٫٤٬كمٝ ٢ؽرد ٫ىلع املنةرًلح كاتلٛةٔ ٢اٌٞ٣ػةية
ٌ
ٌ
كاإلقبل٦يح إف قيةقيح أكديجيح أك اٝذىػةديٌح ،أك ٗ ٬ػة٧٠ .ػة ٚنػ ٢اال٩ػؽ٦ةج
أل٦ذ ٫إ٣ؿبيح
ن
ن
ن
املك ة احلٌةريح ا٘٣ؿبيح ا٣يت ٩جؾد٪ٔ ٫ؽ٦ة ي ٥٧مُؿ٬ة ٚٮ ٙٝعنؽك٬ة ظةاؿا ٦تنبسة ثٞنٮر٬ة ك٬ٮ
ال يبلةد يكذٮٔت كال ي٭ٌ ٥ا٤ٛ٣كٛح ا٣يت دٮص ٫ق ٬ؾق احلٌػةرة كا٘٣ةيػةت كاٞ٣ػي ٥ا٣ػيت دٞػٮـ
ن
ٔ٤ي٭ة حلٕحل ركظ٭ة ،ز ٥ل ٥درتؾ هل ػيةرا إال االقتكبلـ املةآ هلة أك املجةي٪ح كاالٛ٩ىةؿ ٔ٪٭ة .ك٦ػ٨
ٌ
املْة٬ؿ املهًلؽة ذلل ٟعؿاكظح ٔبلٝح ادلكؿ إ٣ؿبيح كاملك٧٤ح ٬ ٓ٦ؾق احلٌةرة ثني الىؽاـ كامل٪ػةكرة،
أك اإلذاعف كاخلٌٮع كا ٢٧ٕ٣ثٞ٧ذىض إعبلءاد٭ػة،

ٗيػةب دػةـ ٕػؽ اتلٕػةكف كاتلةعػ٢

إ٣بلٝح ،كًلس كف  ٨٦أرس اجلةحلػةت إ٣ؿبيػح كاملكػ٧٤ح ىلع َػٮؿ ٦ػؽد إٝػة٦ذ٭٥
19
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ٌ
ٌ
األو٤يح لىٕٮبح اال٩ؽ٦ةج .كال يٞىػؽ
يٌُؿكف إىل اهلؿب ثأكالد٪٦ ٥٬٭ة كإ٣ٮدة ث٭ ٥إىل عٮاَ٪٭٥
ٌ
ٌ
٬ ٨٦ؾا المـ أف احلٌةرة ا٘٣ؿبيح ػةحلح  ٨٦اجلٮا٩ت اخل ٌ ة ،ث ٢إف ٚي٭ة ال١س  ٨٦اجلٮا٩ت اخلػ ٌ ة
ا٣يت تكةٔؽ ىلع ظ ٢عنمد٪ة ،ث ٢أظية٩ة ىلع ٚ٭ ٥دؿاز٪ػة٣ ،بلػ ٨ال ي٧بلػ ٨االقػذٛةدة ٦ػ٬ ٨ػؾق
ٌ
اجلٮا٩ت إال إذا د٧خ ٝؿاءد٭ة كاقتيٕةث٭ة ز ٥اٝرتاً٭ة إَةر زٞةٚح األ٦ح ك٤ٚكٛذ٭ة كظةصةد٭ة.
ٌ ٌ
٬ٮيح أ٦ح كظيةد٭ة ،كيٛرتض ىلع ثرل ٦س ٢الىٮ٦ةؿ هل اردجةط ثةهلٮيح
عكأ٣ح ال٘٤ح إ٣ؿبيح عكأ٣ح
ٌ
إ٣ؿبيح كاإلقبل٦يح ثبل ٢الؿكاثٍ املؾ٠ٮرة أف ال دبلٮف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٚي ٫أ ٢ٝعة٩ػح ٪٦٭ػة دكؿ
ًّ
رقػ٧ية كمػٕجية اُ٩بلٝػة ٦ػ٨
أػؿل ال دذٮٚؿ ىلع ٬ؾق الٮمةاش كحتٮز ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح ٚي٭ػة ا٬ذ٧ة٦ػة

ٞ٤ُ٪٦ةت آظةديٌح ديجيح  ٍٞٚأك آ٩يح ٞٚػٍ قيةقػيح أكزٞةٚيػح أكاٝذىػةديحٚ ،ذذؼػؾ٬ة ٘٣ػح إدارة أك
دٕ٤ي ،٥كختىه هلة ظزيا ٠ج ا

إٔبل٦٭ة.

٬ ٨٦ؾق ادلكؿ ٦سبل دك٣ح تنةد دك٣ح إٚؿيٞيح عك٧٤ح ٗ ٌٔٮة
ٌ
رق٧يح زة٩يح ،كٚي٭ة أكػرث ٦ػ ٨أ٣ػ ٙكزبلز٧ةاػح ٦ؽرقػح دػؽرس ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح،
ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح
كاتلؽريف

صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح دذؼػؾ

تنةد يبلٮف اػذيةرية ثني ال٘٤ح إ٣ؿبيح كاٛ٣ؿنكيح أم لُ٤ة٣ت احلػٜ

االػذيػةر إذا

ف ٪٬ةؾ ٦ؽرقح ازدكاصيح ال٘٤ح ،كأٗ٤جيػح ا٣تنػةديني يٌٛػ٤ٮف ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح أل٩٭ػ ٥يٛ٭٧ٮ٩٭ػة

كدرقٮ٬ة

ال١ذت 1.كيُة ٮف ث٧كةكاد٭ة ثةٛ٣ؿنكيح

املٕةعبلت الؿق٧يح.

2

كًلؾل ٟاجليضؿ دك٣ح إٚؿيٞيح عك٧٤ح ٗ ٌٔٮة صةٕ٦ح ادلكؿ إ٣ؿبيح دذؼؾ ٦ػ ٨ال٘٤ػح ٘٣ػح
ٌن
ٌ
ٌ
ٌ
ٝػٮم اتلٕ٤ػي ٥ثبلةٚػح عؿاظ٤ػ٦ ٫ػ٨
رقػ٧ية كمػٕجية ،كهلةظٌػٮر
رق٧يح زة٩يح ،كد٤ػًف ا٬ذ٧ة٦ػة
ٌ
االثذؽاايح إىل اجلةٕ٦ح ،كيف اإلٔبلـ ظير دىؽر ثٕي الىع ٙثةل٘٤ح إ٣ؿبيػح٪٧ٚ ،ػؾ قػ٪ح 1995ـ
إىل احلٮـ وؽرت وعيٛذةف كدل٤ح ٩ةَٞح ة٭ة ثةٕ٣ؿبيح ،كيه وعيٛح (الػٮَ )٨ا٣ػيت ّ٭ػؿت قػ٪ح

1995ـ كوؽرت ٪٦٭ة زبلزح أٔؽاد ز ٥دٮٛٝخ ْ٣ؿكؼ ٦ةحلح ،كدل٤ػح (الٮاظػح) ا٣ػيت وػؽرت ٪٦٭ػة
ن
ن
ثٌٕح أٔؽاد ز ٥دٮٛٝخ أيٌة ل٤كجت ٛ٩ك ،٫كأػ ا وعيٛح اتلٮاو ٢ا٣ػيت دٮاوػ ٢الىػؽكرظةحلة،

٧٠ة دىؽر ٔ ٨اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةجليضؿ ٪٦ؾ 1995ـ دكريح أكةدي٧يػح قػ٪ٮيح ثٕ٪ػٮاف" /ظٮحلػةت
ٌ
املػؿيئ كاملكػ٧ٮع اجليضػؿ كبٕػي دكؿ املُٞ٪ػح
اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةجليضؿ" .كخيىه اإلٔػبلـ
ن
3
ظىىة أقجٮٔيح ٝى ة ل٘٤ح إ٣ؿبيح.
1

٘٣ -ةت تنةد .عٮقٮٔح كيبليبيؽية .راثٍhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ /

2

ٔ ٢ٌٚ -جؽ الؿازؽُ٦ .ة٣ت ث٧كةكاة ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةٛ٣ؿنكيح

املٕةعبلت الؿق٧يح ثتنةد ( .دٞؿيؿ وعيف ) .عٮ ٓٝاجلـيؿة ٩خ  2415/8/31ىلع الؿاثٍ/

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2015/8/31
3
 ال٘٤ح إ٣ؿبيح اجليضؿ ثني املةيض كاحلةرض  .مج١ح األلٮًلح ٞ٩بل ٔ ٨دل٤ح ٝؿاءات إٚؿيٞيح  -إ٣ؽد الؿاثٓ  -ذك احلضح  1434ـه /قبذ٧رب 2449ـ  .ىلع راثٍ: https://www.alukah.net/world_muslims/0/71516/#ixzz5Zk9seDlC
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دكاكي ٨ادلك٣ح كاإلذأح كاتلٛ٤ـيػٮف كالىػعيٛح الؿقػ٧يح

اجلةَٞح ثةق ٥ادلك٣ح ،كيه وعيٛح إردؿية احلؽيسح٧٤ٔ .ة ثػأف اجل٭ػةت الؿقػ٧يح دٕ٧ػ ٢ىلع د٤ٞػيه
ا٩تنةر٬ة كظر٬ة

ٔ٤ٮـ ادلي ٨اإلقبلَل.

1

كيف إ٩ؽك٩حكية يؾ٠ؿ ادل٠ذٮر ٩ر ادلي ٨إدريف صٮ٬ؿ أف ال٘٤ح إ٣ؿبيػح حتذػ٢

ن
ثػبلدق عة٩ػة

اعحلنة ً ٨٧ال٘٤ةت األص٪بيح ا٣يت ي٭ػذ ٥ث٭ػة اإل٩ؽك٩حكػيٮف كيؽرقػٮ٩٭ة لك املؿاظػ ٢اتلٕ٤ي٧يػح
ٌ
كاأل٤٬يػح تكػ٭٥
كيكذؼؽعٮ٩٭ة ماك دلةالت احليةة ،كيٌػي ٙأف كقػةا ٢اإلٔػبلـ احل١ٮ٦يػح
ا٩تنةر٬ة إىل صة٩ت إ٣ٮاع ٢ادليجيح كال٘٤ٮيح كإ٣ٮاع ٢األػؿلٚ .يؾ٠ؿ أف دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٦ػسبل
يذُٮر كيذَ ٨ٔ ٥ؿي ٜثؿا٦ش دبس٭ة ٪ٝٮات دٛ٤ـيٮف ظ١ٮ٦يح ٦س ٢دٛ٤ـيػٮف احل١ٮ٦ػح اإل٩ؽك٩حكػيح

( )TVRIأك أ٤٬يح ٦س ٢دٛ٤ـيٮف ا٣رتبيح اإل٩ؽك٩حكيح ( .)TPIث ٢دٮصؽ ٪٬ةؾ كقي٤ح اإلٔػبلـ إ٣ؿبيػح
2

٦س ٢املض٤ح الن٭ؿيح /آلٮ إ٩ؽك٩حكية" ا٣يت دىؽر ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح.
ٌ
ٌ
ٌ
3
كيف دؿًلية أننأت ٌ
إ٣ؿبيح ث٧عةْٚح ٝٮ٩ية حلذٕ٧٤٭ة اُ٣بلب ثأقةحلت دٝيٞح.
ا٣رتًليح ٝؿيح ل٘٤ح
ادلك٣ح

ادلكؿ ٗػ اإلقػبل٦يح ١٠ٮريػة اجل٪ٮبيػح كالىػني

ث ٢إف اال٬ذ٧ةـ ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح ياايػؽ
ٌ
األعؿيبليح كادلكؿ األكركبيح.
كالٮاليةت املذعؽة

ٌ
كدػؽرس
كيف ٠ٮرية اجل٪ٮبيح أذ٧ؽت كزارة ا٣رتبيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح زةي ٘٣ػح أص٪بيػح رقػ٧يح،
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيػح ثٕ٪ةيػح كحيؿوػٮف ىلع ادٞة٩٭ػة
ال١ٮريػٮف ال٘٤ػح
قخ صةٕ٦ةت ٠ٮرية اجل٪ٮبيح ٚيػذٕ٥٤
4

كيٞج٤ٮف ىلع دٕ٧٤٭ة حبت كم٘ ٙثؽؿ ال٘٤ح اإل٩بل٤زييح.

٧٠ة أف أٔؿؽ اجلةٕ٦ةت األً ٦ليح أننأت عؿا٠ػـ تلٕ٤ػي ٥ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح كػىىػخ ٦زيا٩يػح
ادلراقح.5

ث٧بليني ادلكالرات ،كي٪٧ط  ٨٦جيذةز اػذجةرات إ٣ؿبيح ا٦ذيةزات
ٌ
كًلؾل٪٬ ٟةؾ  64صةٕ٦ح ٌ
دؽرس ال٘٤ح إ٣ؿبيح الىني .كالىيجيٮف يٞج٤ٮف ىلع دٕ٧٤٭ة ألقجةب

جتةريح كزٞةٚيح كقيةقيح.
1

6

 -أريرتية .عٮ ٓٝكيبليبيؽية .راثٍ/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
2
 ٩رادلي ٨إدريف صٮ٬ؿ .دػٮؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح كا٩تنةر٬ة إ٩ؽك٩حكية .عٮ ٓٝلكةف ٔؿيب .ىلع راثٍ /http://lisanarabi.net
3
 عٮ ٓٝاجلؿس .ال٘٤ح إ٣ؿبيح زةي ٘٣ح ٠ٮرية كيف أ ٥٬اجلةٕ٦ةت األً ٦ليٌح .ىلع الؿاثٍhttps://aljaras.com /4
 عٮ ٓٝاجلؿس .ال٘٤ح إ٣ؿبيح زةي ٘٣ح ٠ٮرية كيف أ ٥٬اجلةٕ٦ةت األً ٦ليٌح .ىلع الؿاثٍhttps://aljaras.com /5
 عٮ ٓٝاجلؿس .ال٘٤ح إ٣ؿبيح زةي ٘٣ح ٠ٮرية كيف أ ٥٬اجلةٕ٦ةت األً ٦ليٌح .ىلع الؿاثٍhttps://aljaras.com /6
 -عٮ ٓٝاجلؿس .ال٘٤ح إ٣ؿبيح زةي ٘٣ح ٠ٮرية كيف أ ٥٬اجلةٕ٦ةت األً ٦ليٌح .ىلع الؿاثٍhttps://aljaras.com /

21

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

التحذّيات اليت تواجه اللّغة العزبيّة يف الصومال

ٌ ٌ
إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح كاعء اثلٞةٚح اإلقبل٦يح ،كأداة اتلٮاو٢

املةيض كاحلةرض ،كيه رعػـ قػيةدة

يٛذؼؿ ث ٫املك ،٥٤كيه ٘٣ح ا٤ٕ٣ٮـ ا٤ٕٞ٣يح ُ٣ت ،كال١ي٧يػةء ،كا٤ٛ٣ػ ،ٟكا٤ٕ٣ػٮـ اجل٤ٞيػح ٞٛ٣ػ٫
اٞ٣ؿكف الٮقُٯ كػٛ٤خ آزػةرا تنػ٭ؽ

كاتلٛك  ،ث ٢وةرت ٘٣ح ا ٥٤ٕ٣األكىل ا٣يت ال دٌة٬ي٭ة ٘٣ح
ثٕجٞؿيح ٔ٧٤ةء املك٧٤ني ىلع عؿ إ٣ىٮر.
كٝؽ أوجعخ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ال٘٤ح إ٣ةمليح األكىل

خمذ ٙ٤ا٤ٕ٣ٮـ كا٪ٛ٣ٮف،

ٔرػ ازد٬ػةر

احلٌةرة اإلقبل٦يح ٪٦ؾ اٞ٣ؿف اثلة٣ر اهلضؿم ،كإف اعمليذ٭ة ّ٭ؿت كاًعح ٔ٪ؽ ٦ة ٩خ ا ٕسػةت
ا٧٤ٕ٣يح خمذ ٙ٤األُٝةر األكركبيح ٌ
ٝؿَجػح ،كإمػبي٤يح ،كٗؿ٩ةَػح،
دهـ عؿا٠ـ اإلمٕةع اثلٞػة
كٚةس ،كجبةيح ،كد٧٤كةف كا ٞ٣كاف ،كٗ ٬ة  ٨٦عؿا٠ـ ا ٥٤ٕ٣لرلراقػح
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح؛ ٘٣ح اتلؽريف كا عر ،ك٘٣ح املىةدر ا٧٤ٕ٣يح.

خمذ٤ػ ٙا٤ٕ٣ػٮـ كا٪ٛ٣ػٮف

1

يٞٮؿ ٠ٮقذٮؼ لٮبٮف ٠ذةث( ٫ظٌةرة إ٣ؿب)"/إف إ٣ؿبيح أوجعخ ال٘٤ح إ٣ةمليػح
ن
ن
األُٝةر ا٣يت دػ٤٭ة إ٣ؿب ظير ػٛ٤خ د٧ة٦ة ال٤٭ضةت [ال٘٤ػةت ا٣ػيت ٩ػخ عكػذٕ٤٧ح
ا بلد لرسية٩يح كاحلٮ٩ة٩يح كاٞ٣جُيح كا٣رببؿيح"

2

دميػٓ

د٤ػٟ

إ٣ةل ٥اإلقبلَل اع٦ح كيف الىٮ٦ةؿ ػةوح كاص٭خ ٪٦ؾ ز٨٦

ك ٓ٦لك ٬ؾا ٚإف ال٘٤ح إ٣ؿبيح
ثٕيؽ حتؽيةت ٌ
دمح ،ذل ٟأل٩٭ة ٘٣ح اٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥ك٦ػ ٨املٕ٤ػٮـ أف ال٘٤ػح كادليػ٧٬ ٨ػة ا٪ٕ٣رػاف
األقةقةف ألم زٞةٚح  ٨٦زٞةٚةت األع ،٥كال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٓ٦أ٧٬يذ٭ة كعة٩ذ٭ة دلل الىٮ٦ةؿٚ ،إ٩٭ػة ال
دـاؿ دذٕؿض هلض٧ةت قح ا بلد ٝ ٨٦جٌ ٢
املؿكصني ل٘٤ػةت األص٪بيػح بنػاك اُ٣ػؿؽ كالٮقػةا٢
املؼذٛ٤ح إلزاظح ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٔ ٨عة٩٭ة ،كإظبلؿ ال٘٤ةت األص٪بيح حم٤٭ة.
ك ٨٦أثؿز اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ٦ة يأيت.

 -1االقذٕ٧ةر ا٘٣ؿيب /ثؽأت اتلعؽيةت ا٣يت دٮاص ٫ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ثؽػٮؿ االقػذٕ٧ةر

األكركيب ،ظير دبىن املكذٕ ً٧ؿكف نرش ال٘٤ةت االقذٕ٧ةريح ،كٝةعٮا ث٧ؼُُػةت ٦ؽركقػح جتػةق
 -1حم٧ؽ ًيةء ادلي ٨ػ٤ي ٢إثؿا٬ي / ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كاتلعؽيةت املٕةرة( ،آزةر ك٦ذُ٤جةت) ،دل٤ح اذلا٠ؿة ،دىؽر ٔ ٨خمرب ا٣رتاث ال٘٤ٮم كاألديب
الرشٌف اجلـااؿم ،إ٣ؽد  :اتلةقٓ  ،2417ص.5
٠ -2ٮقذٮؼ لٮبٮف ،ظٌةرة إ٣ؿب /دؿدمح اعدؿ زٔيرت ،ص.473/
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ال٘٤ح إ٣ؿبيح إلاعٝذ٭ة ثبل٦ ٢ة دلي٭ ٨٦ ٥كقةا .٢كين ادل٠ذٮر يلع النيغ أمحؽ أثٮ ثبلػؿ إىل
أ ٫٩ثٕؽ دػٮؿ االقذٕ٧ةر إىل ثبلد الىٮ٦ةؿ ،ثؽأ النٕت ي٪ةً ٢املكذٕ٧ؿ ثبل ٢الٮقةا ،٢كٌل٩ػخ
ٌ
ٌ
الٮَ٪يػح
إ٣ؿبيح يه ال٘٤ح ا٣يت اقذؼؽ٦٭ة اجلٌػةؿ ًػؽ املكػذٕ٧ؿٚ ،ة٩ػخ األ٩ةمػيؽ
ال٘٤ح
ٌ
ن
ٌ
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيػح ٬ػؽٚة حيةربػٚ ،٫ضٕػ٘٣ ٢ةدػ٫
إ٣ؿبيح ،كاختؾ االقذٕ٧ةر ال٘٤ػح
كالنٕةرات دهدل ثةل٘٤ح
ٌ
ٌ
كاإلجن٤زييح) ٘٣يت اتلٕ٤ي٧٠ ،٥ة أزاح ال٘٤ح إ٣ؿب ٌيح ٔ ٨اإلدارة ،كصٕٚ ٢ػؿص ا٧ٕ٣ػ٢
اإليُةحلح
(
ٌ
ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح  ٨٦االٔرتاؼ ث٭ة ،كٌلف اهلؽؼ  ٨٦ذلػ ٟةػ٫
مل ٨يذٕ٘٣ ٥٤ح املكذٕ٧ؿ ،كظؿـ الن٭ةدات
ٌ
ٌ
ٌ
اإلقبل٦يح .ك٦ػٓ ذلػ٤ّ ٟػخ
مح ٢أث٪ةء النٕت الىٮ٦ةيل ىلع دٕ٘٣ ٥٤ذ٫؛ إلثٕةد ٨ٔ ٥٬اثلٞةٚح

ٌ
إ٣ؿبيح حتذ ِٛث٧ة٩ذ٭ة دلل النٕت الىٮ٦ةيل ثٌ ٢ٌٛ
د٧ك١٭ ٥ث٭ة كدٚػةع ا٧٤ٕ٣ػةء ٔ٪٭ػة
ال٘٤ح
ٌ
ن 1
ٌ
ظاك كو ٢األعؿ إىل إوؽار ا٧٤ٕ٣ةء ٚذةكل ثػأف االتلعػةؽ ث٧ػؽارس املكػذٕ٧ؿ يٕذػرب كٛػؿا"

ٌ
ٌ
االقذٕ٧ةريح ٌ
ٝؿرت ٔؽـ الك٧ةح ثٞيةـ ٦ؽارس أػؿل إلصجػةر النػٕت
كبةملٞةثٚ ،٢إف الكُ٤ةت
ٌ ٌ
ٌ
أف النٕت الىٮ٦ةيل ٌ
ػةوػح هلػ،٥
أر ىلع اٚذذةح ٦ػؽارس
ىلع إرقةؿ أث٪ةا٭ ٥إىل ٦ؽارق٭ة ،إال

ٌ
إ٣ؿبيح ٘٣ح ادلراقح.
كٌل٩خ ال٘٤ح

 -2ا٘٣ـك ا١ٛ٣ؿم املذ٧س٢
املكذٕ٧ؿكف

2

ادلكر الك٤يب حلةعٌل زٞةٚح املكذٕ٧ؿ إ٣ةاؽي ٨٦ ٨ثػبلدق ،ظيػر أننػأ

ا٘٣ؿب صيبل  ٨٦أث٪ةء صرلد٪ة ،يٛ٪ؾكف خمُُةد٭ ،٥كحيةربٮف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٩يةثح

ٔ٪٭ ،٥كيؽٔٮف إىل األػؾ ثةل٘٤ح األص٪بيح ،كدُٮيؿ٬ة

ا بلد ،كاهلؽؼ ٦ػ ٨ذلػ ٟةػ ٫إزاظػح

ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦عة٩٭ة ،ك ٟٚاالردجةط ثني املضذ ٓ٧الىٮ٦ةيل كال٘٤ح إ٣ؿبيح.
كا٘٣ـك ا١ٛ٣ؿم ٌ
ٔ ٥إ٣ةل ٥اإلقبلَل٧ٚ ،سبل /يٞٮؿ حم٧ؽ ٔجؽ اٛ٣ذةح محؽاف" /ال٘٤ػح اإلجن٤زييػح

ربُخ عرشؽ إ٣ةل٘٦ ٓ٦ ٥ؿب ،٫كم٧ةهل  ٓ٦ص٪ٮبػٚ ،٫ػٌه دٕذػرب ال٘٤ػح إ٣ةمليػح األكىل٧٠ ،ػة أف
ن
دٕ٧٤٭ة ٦٭ ٥كرضكرم صؽا" 3.ك٩ؿل إ٩بلةر اجلةَٞني ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح أٛ٩كػ٭٬ ٥ػؾق املجة٘٣ػح،
 -1يلع النيغ أمحؽ أثٮ ثبلؿ /ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ،كٝةآ اجلؽكة ا٧٤ٕ٣يح ظٮؿ دٞٮيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ٦ ،جنٮرات أيكك١ٮ،الؿبةط 1986ـ .ص/

27
 -2حم٧ؽ ٔ٤ىٰ ٔجؽ ال١ؿي ٥كآػؿكف ،دةريغ اتلٕ٤ي٥

الىٮ٦ةؿ 1978 ،ـ ثؽكف َجةٔح ص61 /

 -3حم٧ؽ ٔجؽ اٛ٣ذةح محؽافٚ ،ةٔ٤يح ثؿ٩ة٦ش إٔؽاد  ٥٤ٕ٦املؿظ٤ح األقةقيح جبةٕ٦ح األٝىص
ا٤ٕ٣يم األكؿ للكيح ا٣رتبيح(اتلضؿبح ا٤ٛ٣كُيجيح

د٧٪يح امل٭ةرات ال٘٤ٮيح

ال٘٤ح اإلجن٤زييح دلل َ٤جذ٭ة ،املهد٧ؿ

إٔؽاد امل٪ة٬ش _الٮا ٓٝكاملذُ٤جةت)  14_9٨٦ي٪ةيؿٔ .2447/ؽد ػةص ،صةٕ٦ح األٝىص ٗ ،ـة٤ٚ ،كُني ،املضرل

اثلةي ،ص15

23

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

ظير أكًط و٧ٮي٪٬ ٢ذ٘ذٮف ٠ذةث( ٫وؽاـ احلٌةرات) أف اٞ٣ٮؿ ثٕةمليح ال٘٤ح اإلجن٤زييح ٦ة
ٌ
ن
٬ٮ إال ك٠ ٥٬ج  ،كٔ ٢٤ثؾل ٟأف" ٘٣ح دٕؽ أص٪بيح دلل ٦ %92ػ ٨قػةف األرض ال ي٧بلػ ٨أف

دبلٮف اعمليح".

1

٧٠ة دأزؿ  ٥ْٕ٦الىٮ٦ةحلني ثة٘٣ـك ا١ٛ٣ؿم ،كبػؽت آزػةرق

النػةرع ظيػر ْٕ٦ػ ٥البلٚذػةت

ع١ذٮبح ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح ،ك٤ٝي٪٦ ٢٭ة ع١ذٮب ثٕؿبيح ع٤عٮ٩ح ،كيف ٛ٩كيةد٭ ٥ظير د٧بل٨٦ ٨
ا ٕي ك ٥٬اردجةط اتلٞؽـ ا٤ٕ٣يم كاحلٌةرم ثإدٞةف ال٘٤ح اإلجن٤زييح ،كأ٩٭ة ٝةاػؽة حنػٮ اتلُػٮر
ٌ
كاتل٧٪يح ،حبير يؿل اآلثةء  ٨٦الرضكرم أف يذٕ ٥٤أث٪ةؤ ٥٬ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح تلأ٦ني عكػذٞج٤٭،٥
ن
ٌ
ا ٨ْ٣أف ٩ؿل ثبلدا ٦ذٞؽ٦ح دلةالت ٦ذٕؽدة٦ ،س ٢الىني كاحلةثةف ،كدؿًليػة
ثح٧٪ة يبلؾب ٬ؾا
ك٘٣ةد٭ة ٗ إجن٤زييح.

 -3قٮؽ ا /٢٧ٕ٣دؿدجٍ ٚػؿص ا٧ٕ٣ػ ٢ثٕ٧ؿٚػح ال٘٤ػح اإلجن٤زييػح ٠نػػؿط أقػةي

املهقكػةت

احل١ٮ٦يح كٗ احل١ٮ٦يح ،يٞٮؿ ٦ؽيؿ املؿًلـ الىٮ٦ةيل ل٤رتبيح كا عٮث ٔجػؽ النػ١ٮر النػيغ
ظك ٨إف دٞ٭ٞؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ٩ةصٔ ٨ٔ ٥ٮاعػٔ ٢ػؽة٪٦ ،٭ػة ا٬ذ٧ػةـ قػٮؽ ا٧ٕ٣ػ٢

ثةإلجن٤زييح ،ممة يؽ ٓٚاأل٬ةيل إىل دٕ٤ي٧٭ة ألث٪ةا٭ ٨٦ ٥أص ٢دأ٦ني عكذٞج٤٭ ٥اٝذىػةدية٧٠ ،ػة أف
املةحنني ا٘٣ؿبحني ل٧٤كةٔؽات ي٭ذ٧ٮف أكرث ث ٨٧حي ٢٧زٞػةٚذ٭ٚ ٥حنػضٕٮف اجلػةس ىلع اتلؼػٌل
ٔ ٨إ٣ؿبيح.

2

كيٞٮؿ ػؿيش ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ٌ
الىػٮ٦ةحلح ٔجػؽ الػؿمح ٨حم٧ػؽ أمحػؽ ٪ٞ٣ػةة
إظػؽل اجلةٕ٦ػةت
 ٨٦ختىه كدٕ ٥٤كأً٩ه دراقذ ٫ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح ،كلػ٥

اجلـيؿة" /ل ٥جنؽ ظاك اآلف  ٨٦يؿٗت
ن
3
جنؽ ٦ة ينضٕ٪ة ىلع املٌىي ٝؽ٦ة ل٤عىٮؿ ىلع ٔ ٢٧يبليف ٕ٦حنت٪ة احلٮ٦يح."،

كّة٬ؿة امرتاط ٕ٦ؿٚح ال٘٤ح اإلجن٤زييح كإدٞة٩٭ة ٣حكخ ّة٬ؿة يٛ٪ؿد ث٭ة الىٮ٦ةحلٮف ،ث٧ٔ ٢ػخ
ا بلد إ٣ؿبيح ،يٞٮؿ ادل٠ذػٮر أمحػؽ الٌػجيت "/كيبلػيف أف ٕ٩ػؿؼ أف امػرتاط إصػةدة ال٘٤ػح
اإلجن٤زييح  -قٮاء ٩خ رضكريح ل ٢٧ٕ٤أـ ل ٥دبلٝ -٨ؽ ك ٙٝظةابل أ٦ػةـ املػٮاَ ٨إ٣ػؿيب

 -1وؽاـ احلٌةرات ،إاعدة و ٓ٪اجلْةـ إ٣ة٣يم ،وةعٮي٪٬ ٢ت٪ضذٮف،دؿدمح َٕ٤خ النةيت ،ط1999 ،2
ٝ -2ةق ٥أمحؽ ق٭ ،٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح ،ظٮار ٦ ٓ٦ؽيؿ املؿًلـ الىٮ٦ةيل ل٤رتبيح كا عٮثٔ ،جؽ الن١ٮر ميغ ظك ،٨اجلـيؿة.
2415/14/34ـ
 -3صة٩ ٓ٦ٮر ،إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ

ظةصح إىل ادلٔ ،٥ظٮار ٔ ٓ٦جؽ الؿمح ٨حم٧ؽ ،أظؽ ػؿيال صةٕ٦ح ٞ٦ؽينٮ اجلـيؿة
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ُٞ٪٦ذ٪ة إ٣ؿبيح دكف احلىٮؿ ىلع ٧ٞ٣ح إ٣حل ،كٚذط ا ةب ىلع عرأي ٫ألٔػؽاد ٗٛػ ة ٦ػ٨
األصة٩ت ظ٤ٮا حم ٢املٮاَ٪ني ،كٍل ٙاملٮاَ ٨إ٣ؿيب ال١س  ي يػذٕ٬ ٥٤ػؾق ال٘٤ػح كجييػؽ٬ة ٦ػ٨

أص ٢أف ي٪ةٚف إ٣ةع ٢األص٪يب ،ك ٨٦امل٪ذْؿ أف تك٭٬ ٥ؾق الرشٌلت إ٣ةمليػح إ٣ػةثؿة ل٤عػؽكد
اقذضبلب املـيػؽ ٦ػ٨

دٕ٧ي٬ ٜؾا الٮًٓ كصٕ ٫٤أمج٦ ٫ة يبلٮف ثةألعؿ الٮا ،ٓٝممة يتكجت
ٌ
ٌ
إ٣ػؿيب إال إذا كىف ث٭ػؾا الرشػط املضعػ ٙاذلم ال
ا٧ٕ٣ة٣ح األص٪بيح ،كقؽ ا ةب أ٦ةـ املػٮاَ٨
ٌ 1
ينرتط أم ثرل ٦ذٞؽـ".
 -4أذ٧ةد ال٘٤ح األص٪بيح

اتلٕ٤ي /٥ثؽأت ال٘٤ح األص٪بيح دـظ ٙىلع عكػةظح ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح

الىٮ٦ةؿ ،كدٞةق٧٭ة ظزي٬ة ٪٦ ٨٦ة٬ش اتلٕ٤ي ٥املؽري كاجلة٦ي ا٣يت ٩خ إ٣ؿبيح د٘٤ت ٚي٭ػة،
٧٠ة ثؽأ دٮص ٫صؽيؽ ظٮؿ د٘ي ٘٣ح ادلراقح املؿاظ ٢اتلٕ٤ي٧يح املؼذٛ٤ح إىل ال٘٤ح اإلجن٤زييح،
ٌ
اإلقبل٦يح ثػؽأت أيٌػة د٘يػ امل٪ػة٬ش ادلراقػيح
كظاك املهقكةت اتلٕ٤ي٧يح اتلةثٕح ل٧ْ٪٧٤ةت

كدؽريك٭ة ثةل٘٤ح اإلجن٤زييح ،عكةيؿة ل٤ٮا ٓٝاذلم يٛػؿض اتلٕ٤ػ ٥ثةل٘٤ػح اإلجن٤زييػح .كيف ٬ػؾا
الىؽد يؿصٓ ادل٠ذٮر حم٧ٮد ٔ٧ػؿ آدـ (قػعىن) عكػهكؿ ع١ذػت اإل اؼ كاتلٮصيػ ٫ا٣رت ٌ
بػٮم
جلٕ٧يح إ٣ٮف املجة

قةثٞة األقجةب ا٣يت أدت إىل د٘ي امل٪٭ش ادلراي

٦ؽارس املهقكػح إىل

ال٘٤ح اإلجن٤زييح لكبجني/
األكؿ /دميٓ اجلةٕ٦ةت

ٞ٦ؽينػٮ دػؽرس ثةل٘٤ػح اإلجن٤زييػح ،كاُ٣ة٣ػت اذلم يذؼػؿج يؿيػؽ

االتلعةؽ ثذ ٟ٤اجلةٕ٦ةت ك٣حف ٚ٭ة إال اإلجن٤زييح.

اثلةي /ربٍ الرشٌلت ٚؿص ا ٢٧ٕ٣ثٕ٧ؿٚح ال٘٤ح اإلجن٤زييح"

2

يٞٮؿ ٔجؽ الؿمح ٨حم٧ؽ" /أكرث اُ٣بلب اذلي٩ ٨ٮا يؽرقػٮف ٪ٕ٦ػة ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح ثٕػؽ ٦ػة رأكا
الٮًٓ ثٞ٧ؽينٮ كدٌٛي ٢ال٘٤ػح اإلجن٤زييػح ىلع إ٣ؿبيػح ظٮلػٮا ٦ػ٪٭ض٭ ٥ادلراي ٦ػ ٨ال٘٤ػح
إ٣ؿبيح إىل ال٘٤ح اإلجت٤زييح".

 -1أمحؽ حم٧ؽ الٌت /ال٘٤ح إ٣ؿبيح

3

ٔر إ٣ٮملح ،ص21-24

 -2ا ةظرٞ٦ /ةث٤ح أصؿا٬ة  ٓ٦ادل٠ذٮر حم٧ٮد ٔ٧ؿ آدـ (قعىن)عكهكؿ ع١ذت اإل اؼ كاتلٮصي ٫ا٣رتبٮم جلٕ٧يح إ٣ٮف املجة
 -3صة٩ ٓ٦ٮر ،إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ

قةثٞة2418 ،12 ،15 ،

ظةصح إىل ادلٔ ،٥ظٮار أصؿاق ٔ ٓ٦جؽ الؿمح ٨حم٧ؽ ،أظؽ ػؿيال صةٕ٦ح ٞ٦ؽينٮ اجلـيؿة 34 ،أكذٮبؿ2415 ،ـ
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ٌ
 -5دؽي ْ٩ةـ احلٞ٤ةت املكةصؽ /تن٭ؽ احلٞ٤ةت ا٧٤ٕ٣يح كادلركس ادليجيػح
ٌ
ادلكحلح ىلع اإلر٬ةب ثٕؽ دػٮؿ اٞ٣ٮات اإلزيٮبيػح
ع٤عٮّة  ٓ٦عٌة ٔٛةت احلؿب

الىػٮ٦ةؿ دؿاصٕػة
الىػٮ٦ةؿ

كانكعةب  ٥ْٕ٦ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٩ ٨ٮا يٞٮعٮف ث٧كهكحلح نرش ادلٔٮة  ٨٦احلٞ٤ةت بكػجت احلة٣ػح
األ٪٦يح ا٣يت ٩خ د٧ؿ ث٭ة ا بلدٚ ،ةٞ٩ك٧ٮ ا ٦ة ثػني٘٦ /ػةدر ل٤ػجبلد ع٤ذعػ ٜثػةمل٭ضؿ ،كع٤ػاـ
ثةلك١ٮت كإيٞةؼ ادلركس ،ك٦ذع ٌٮؿ إىل اجلْػةـ األكػةدييم كاحلىػٮؿ ىلع ادلرصػةت ا٧٤ٕ٣يػح
األكةدي٧يح.
ٚةملكةصؽ ٩خ دةريغ الىٮ٦ةؿ عؿا٠ـ ل ٥٤ٕ٤يٛؽ إحل٭ة اُ٣بلب  ٨٦أٝةيص األٝةحل ٥كالٮاليةت
املؼذٛ٤ح ،لبلقذٛةدة  ٨٦ادلركس ا٣يت يٞػؽ٦٭ة أك يٞ٤ي٭ػة املنػةاغ ًّ
يٮ٦يػة ،أ٦ػة اآلف ١ٚسػ ٦ػ٨
املكةصؽ دهدل ٚي٭ة الى٤ٮات  .ٍٞٚكين ا٣ربكٚحكٮر ظك ٨عػّك حم٧ػؽ أمحػؽ إىل أ٩ػ٩ " ٫ػخ
ال٘٤ح إ٣ؿبيح أداة نرش ا٤ٕ٣ٮـ ادليجيح ،كدٕ٤ي٧٭ػة ثػني أٚػؿاد املضذ٧ػٓ الىػٮ٦ةيل ،كٌل٩ػخ ٪٬ػةؾ

ازدكاصيح ٘٣ٮيحٚ ،ةل٘٤ح الىٮ٦ةحلح ٩خ ٘٣ح اتلؼةَت احلٮ٦يح ،أ٦ػة إ٣ؿبيػح ٞٚػؽ ٩ػخ ٘٣ػح
ن
اثلٞةٚح كا ٥٤ٕ٣كال٘٤ح امل١ذٮبح ،كأزؿ ٬ؾا اتلةريغ ال يـاؿ حمٛٮّة ،كبةٝيػة املؼُٮَػةت ،كا٣ػيت
ٔربت ٔ ٨دٮص٭ةت ظؿًلػح اثلٞةٚػح كا١ٛ٣ػؿ

إقبل٦يح مٕجيح

ز٦ة٩٭ػة .كٝػؽ ازد٬ػؿت

الىػٮ٦ةؿ صةٕ٦ػةت

لك ٬ ٨٦ؿر كٞ٦ؽينٮ كزي ٓ٤كبؿبؿا كعؿًلح ،كبػؿاكق ،كأوػجعخ ٬ػؾق املػؽف

حمُةت ي٪ٔ ٙٞؽ٬ة ادلارقٮف ل ٫ٞٛ٤كأوٮهل كال٘٤ح ،كيٛؽ إحل٭ة اُ٣بلب  ٨٦داػ ٢كػةرج ٝؿف
إٚؿيٞية ،ظير ثؽأ احل٪٧يٮف يُ٤جٮف ا٥٤ٕ٣

الىٮ٦ةؿ ٪٦ؾ  ،٬767كٌل٩خ املكةصؽ دـد٬ؿ ثة٥٤ٕ٣

كا٧٤ٕ٣ةء ،كَل عكضؽ يٌ٦ ٥ؽرقح ،كٌل٩خ د٪ترش أ٧٩ةط ٔؽيؽة  ٨٦اتلٕ٤ي ٥داػ٬ ٢ؾق املؽارس
 ٨٦دٕ٤ي ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كحتٛيْ ٫كدٕ٤ي٤ٔ ٥ٮـ الرشيٕح كال٘٤ح إ٣ؿبيح ،كدٕ٤ي ٥الك٤ٮؾ كدـًليح
األٚؿاد كٔ ٥٤اتلٛك كاحلؽير كٔ ٥٤األوٮؿ؛ ذلا ف اُ٣بلب يؿيؽكف اتلجعؿ

٬ػؾق ا٤ٕ٣ػٮـ

كيُ٤جٮ٩٭ة ظير قٕ٧ٮا ث٭ة .ك١٬ػؾا اقػذٮٔت الىػٮ٦ةحلٮف اثلٞةٚػح اإلقػبل٦يح ،كأػػؾكا ث٭ػة

ثةٔذجةر٬ة زٞةٚح مةع٤ح ٦ذةع٤ح.

 -1ظك ٨عّك حم٧ؽ أمحؽ ،الكيةقةت اثلٞةٚيح

1

الىٮ٦ةؿ ال١ج  ،ط 1اخلؿَٮـ ،املؿًلـ اإلقبلَل،
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كيف مأف ًٕ ٙعكذٮل اُ٣بلب ال٘٤ح إ٣ؿبيح يٮًط األقذةذ النيغ ٔجػؽ الػؿمحٔ ٨جػؽ اهلل
ن
ٝةابل٪٬ " /ةؾ ثٮف مةقٓ ثني َبلب احلٮـ كاُ٣بلب اذلي٪٠ ٨ة ٌ
٩ؽرس هل٥
يلع املٞ٤ت ثػ ( دٮًليٮ)
ٌ
ٚي٧ة ٝج ٢دػٮؿ اإلزيٮبحنيٚ ،ةُ٣ة٣ت آ٩ؾاؾ ف ٦ذع٤ية ثةلىرب ؛ إذ ٦ة ف يٛةرؽ احلٞ٤ح كيُٓٞ
دراقذ ٫إال إذا ظى ٢ىلع ٝؽر ؼ ٤ٔ ٨٦ٮـ ال٘٤ح،

اجلعٮ كالرؼ كا بلٗػح كإ٣ػؿكض.

ظني أف اُ٣بلب اآلف ال ي١٧سٮف ٪ٕ٦ة إال ٚرتة حمؽكدة ،كب٧ضؿد إ٩٭ةا ٫لآلصؿك٦يػح ككوػٮهل إىل

املذ٧٧ح ( ٦ذ٧٧ح اآلصؿك٦يح‘ كدراقذ٭ة

املؿظ٤ح اتلةحلح إلد٧ةـ دراقح ٦ػ اآلصؿك٦يػح ظكػت

٪٦٭ش احلٞ٤ةت تلٕ٤ي٤ٔ ٥ٮـ ال٘٤ح) كٝج ٢أف يٌ٪ش يٛةر٪ٝة كي٤ذع ٜثةملٕة٬ؽ النػؿٔيح ،ز٪٦ ٥٭ػة
إىل اجلةٕ٦ةت ،األعؿ اذلم أدل إىل ًػٕ ٙعكػذٮل اُ٣ػبلب اغ ػة ،كيٮًػط أيٌػة أف ثٕػي

اُ٣بلب ٔؿٚٮا ٝؽر ،٥٬كأدرًلٮا ًٕٛ٭ ٥كأ٩٭ ٥اقذٕض٤ٮا

يذ ٥إٔؽادق ،رصٕٮا إحل٪ة ثٕؽ ٦ة ختؿصٮا
الٮ٨٬

عكذٮا ٥٬املٕؿيف.

1

ال٤عةؽ ثةجلْةـ األكػةدييم ٝجػ ٢أف

اجلةٕ٦ةت؛ حلٮاوػ٤ٮا دركقػ٭ ٥ا٣ػيت أكٛٝٮ٬ػة كجلػرب

ز ٥إف ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٩ ٨ٮا يجة كف دؽريف ا٤ٕ٣ػٮـ إ٣ؿبيػح أوػجعٮا أكػةدي٧يني ،حتػخ

ًٍ٘ ٔتء املٕحنح كعكهكحلةت إاع٣ح أرس ،٥٬كًلىف ثةجلْةـ األكةدييم مػةٗبل ٔػ ٨عٮاوػ٤ح
دؽريف احلٞ٤ةت

املكةصؽ.

 -6أذٞةد النجةب ثىٕٮبح ال٘٤ح ٦ /ة أدل إىل ٛ٩ٮر ٠س  ٨٦النجةب ٔ ٨ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثؽٔٮل أف
ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح وٕجح ،كأف اإلجن٤زييح أق٭٪٦ ٢٭ػة ،ك٬ػؾا ك٬ػ٧ٔ ٥ػ ٢ىلع دبلؿيكػ ٫أٔػؽاء

اإلقبلـ كال٘٤ح إ٣ؿبيح ػةرج إ٣ةل ٥اإلقبلَل كيف داػ.٫٤
ٌ
الىٮ٦ةحلح /اآلك٩ح األػ ة ثؽأت ّة٬ؿة صؽيؽة ،يه وٮع٤ح ػُجح
 -7إٞ٣ةء ػُجح اجلٕ٧ح ثةل٘٤ح
ٌ
ٌ
األكلٮيػح إلٚ٭ػةـ
اجلٕ٧ح ،ظير إف ثٕي ٦ػ ٨يٞػٮـ ث٭ػة يٞ٤ٮ٩٭ػة ثةل٘٤ػح الىػٮ٦ةحلح ث٧ػربر أف
ٌ
املكذٕ٧ني٦ ،ذ٪ةقني أف  ٥ْٕ٦الىٮ٦ةحلني يٛ٭٧ٮف اخلُجح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح .يؿل ادل٠ذٮر يلع ظةج
ن
حم٧ؽ كرق٧ح رأية كصي٭ة ٬ٮ ىلع صة٩ت  ٨٦الكؽاد ٬ؾا الىؽد ٛ٦ةدق " أف الىٮ٦ةحلني يٛ٭٧ٮف
ػُجح اجلٕ٧ح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح كاخلُجح  ٨٦املٮا ٙٝا٣يت يذٕةعٚ ٢ي٭ة الىٮ٦ةحلٮف ثةل٘٤ح إ٣ؿبيػح،
 -1ا ةظر /ظٮار  ٓ٦األقذةذ النيغ ٔجؽ الؿمحٔ ٨جؽ اهلل يلع املٞ٤ت ب(ميغ ٔجؽ الؿمح ٨دٮًليٮ) ،ثةدىةؿ ٬ةديف2418/12/15 ،
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كد٘ي اخلُجح  ٨٦إ٣ؿبيح إىل الىٮ٦ةحلح يهدم إىل اتلجةٔؽ ثني املضذ ٓ٧كال٘٤ح إ٣ؿبيح ،كيف ٬ؾا
1

عى٤عح ملعةريب ال٘٤ح إ٣ؿبيح ".
ن
كبٕيؽا ٔ ٨اجلؽؿ اٌٞٛ٣ه كعٮا٫ٛٝ

اٌٞ٣يح  ٨٦امرتاط اخلُجح ثةٕ٣ؿبيح كٔؽـ امرتاَ٭ة٦ ،ػ٨

مأف ٬ؾق اْ٣ة٬ؿة إًٕةؼ ٔبلٝح املضذ ٓ٧ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح

٤ٝ -8ح ا٬ذ٧ةـ ادلكؿ إ٣ؿبيح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح٤ٝ /ح ا٬ذ٧ةـ ادلكؿ إ٣ؿبيح ك٧ْ٪٦ةد٭ة املؼذٛ٤ح ثتنضيٓ
كدُٮيؿ ٪٦ة٬ش دراقذ٭ة ال ينضٓ ىلع دٕ ٥٤ال٘٤ح إ٣ؿبيح.
كيؿل ٔجؽ الن١ٮر ميغ ظك٦ ٨ؽيؿ املؿًلـ الىٮ٦ةيل ل٤رتبيح كا عٮث أف ٔؽـ حتؽير ٪٦ػة٬ش
كأقةحلت دؽريف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ػ ٜ٤اُ٩جةاع دلل ثٕػي الىػٮ٦ةحلني ثػأف إ٣ؿبيػح ٝػةرة ىلع

مهكف ادلي ،٨كأف املذؽيجني  ٥٬اذلي ٨يذعؽزٮف ث٭ة ،ظاك ثةت ثٕي النجةب ي٤ٌٛٮف دٕ ٥٤ال٘٤ح
ا٣رتًليح ا٣يت دتيط هل ٥ا٢٧ٕ٣

الكٛةرة كاملهقكةت ا٣رتًليح

الىٮ٦ةؿ.

2

ظني دٞٮـ ثذُٮيؿ كجتؽيؽ كد٧ٮيػ٪٦ ٢ػة٬ش ال٘٤ػح اإلجن٤زييػح ٧ْ٪٦ػةت كعهقكػةت اعمليػح
إلوؽار أظؽث املٞؿرات كببل ٢الٮقةا ٢اتلٕ٤ي٧يح امل٪ةقجح هلػة٧ٚ ،ػسبل /يٞػٮؿ األقػذةذ /أمحػؽ
حم٧ؽ صٕ٪٬" ٢ةؾ قخ عهقكةت اعمليح دٞٮـ ثذُٮيؿ ال٘٤ح اإلجن٤زييح كبٮًػٓ أقػ٭ ٢كأظػؽث

َؿؽ اتلؽريف هلة ،كيه/
 املض٤ف ا٣ربيُةي.

 املضةلف األعؿيبليح.
 املض٤ف األقرتايل.
 صةٕ٦ح أككٛٮرد.
 صةٕ٦ح ٦ربدج.
٦ ةؾ ٦يبلف(.)Macmillan Education

 -1ا ةظرٞ٦ /ةث٤ح أصؿا٬ة  ٓ٦ادل٠ذٮر يلع ظةج حم٧ؽ كرق٧ح2418/12/15 ،
ٝ -2ةق ٥أمحؽ ق٭ ،٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةلىٮ٦ةؿ درتاصٓ أ٦ةـ اإلجن٤زييح ،ظٮار ٦ ٓ٦ؽيؿ املؿًلـ الىٮ٦ةيل ل٤رتبيح كا عٮثٔ ،جؽ الن١ٮر ميغ ظك ،٨اجلـيؿة.
2415/14/34ـ

28

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 الجامعة إلاسالمية بالصوماللك ق٪ح ،حبير خيذ٤ػٙ

ك٦ةؾ ٦يبلف ٬ؾق دٞٮـ ثإوؽار ٠ذت تلٕ٤ي ٥ال٘٤ح اإلجن٤زييح دلؽدة
املٞؿر ٌاذلم ي ٌ
ؽرس اآلف د٧ة٦ة ،كيبلٮف أظؽث  ٨٦املٞػؿر اذلم ٌ
ٌ
دػ ٥دؽريكػ٫

إ٣ػةـ ادلراي

امل٪رـ" 1ك٬ؾا يؽؿ ىلع ٦ؽل ا٬ذ٧ة٦٭ ٥ث٘٤ذ٭.٥
ٌ
إ٣ؿبيح٣ /حف ٪٬ةؾ قيةقح دٕ٤ي٧يح كاًػعح جتػةق ال٘٤ػح
ٗ -9يةب الكيةقح احل١ٮ٦يح جتةق ال٘٤ح
إ٣ؿبيح دلل احل١ٮ٦ح الىٮ٦ةحلح إال ٦ػة ف ظػربا ىلع الػٮرؽ

ادلقػذٮر .كيػؿل ادل٠ذػٮر ىلع

النيغ أمحؽ أثٮ ثبلؿ أف ٗيةب الكيةقػح احل١ٮ٦يػح كاقػرتاديضيذ٭ة جتػةق اتلٕ٤ػي ٥كاتلٮّيػٙ
الىٮ٦ةؿ.

2

كاملذ٘ ات إ٣ةمليح ٔٮاع ٢أٞ٣خ ثْبلهلة ىلع كا ٓٝال٘٤ح إ٣ؿبيح
ن
ٌ
 -14اقتجؽاؿ احلؿؼ البلدحين ثةحلؿؼ إ٣ؿيب /ملكخ ٠ذةثح ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح ثةحلؿؼ البلدحين ػُؿا
ٌ
ٌ
اإلقبل٦يح ،كيٞٮؿ بن ٩ػٮر يلع /احل٧ػبلت
إ٣ؿبيح كاثلٞةٚح
ثإثٕةد املضذ ٓ٧الىٮ٦ةيل ٔ ٨ال٘٤ح
ا٘٣ؿبيح جنعخ ثٕؽ ص٭ٮد ص٭يؽة

دؽكي ٨أظؿؼ ال٘٤ح الىػٮ٦ةحلح ثةلبلدح٪يػح ،ثٕػؽ أف ٩ػخ

دبلذت ثةٕ٣ؿبيح ٝ ٨٦ج ،٢ك٬ؾق ٩خ ث٧سةثح اٞ٣نح ا٣يت ٝى٧خ ّ٭ؿ ا ٕ ؛ أل٩٭ة أ٦ة٣خ الٛ١ح
إىل أظؽ َؿيف الراع اثلٞة

أوعةب اثلٞةٚح إ٣ؿبيح

ثرل ف يٕذرب ٔؿبية ظاك اجلؼةع ،ك١٬ػؾا ف ٦ػة يكػىع إحلػ٫

الىٮ٦ةؿ.

3

ٌ
 -11عنلكح اهلضؿة إىل ا بلد ا٘٣ؿبيح٠/س  ٨٦النجةب الىٮ٦ةحلني ي١ٛؿكف ٪٦ؾ ٕ٩ٮ٦ح أّػةٚؿ٥٬
ن
ٌ
األكركب ٌيح) ،كىلع ٬ؾا حيػةكلٮف أف يذٕ٧٤ػٮا ٝػؽرا
اهلضؿة إىل ا بلد ا٘٣ؿبيح (ػىٮوة ا بلد
ٚية  ٨٦ال٘٤ح اإلجن٤زييح ،ظاك ال جيؽكا وٕٮبح

اتلٮاو٦ ٢ػٓ أ٬ػ ٢د٤ػ ٟال٘٤ػح ،آع٤ػني

ظني أ٩٭ ٥ال ي١ٛؿكف

دٕ٤ػ ٥ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح.

ا٣رتظيت ٝ ٨٦ج٤٭ ٥بكجت ا٬ذ٧ة٦٭ ٥ث٘٤ذ٭،٥
ٌ
ألف ا رلاف إ٣ؿبيح ْ٩ؿ٣ ٥٬حف ٚي٭ػة ٦ػة ي٘ػؿم ثةلكػٛؿ إحل٭ػةْ٩ ،ػؿا ل٧٤كػذٮل املٕح

ػ

كعنةلك ا ُة٣ح٩ ،ة٬ي ٟثةإل٬ة٩ح كالكض ٨كا٣رتظي.٢
أيٌة ٪٬ةؾ ٔؽد ٣حف ثحك حيةكؿ الكٛؿ إىل ثرلاف أٚؿيٞية ،كػةوح ص٪ٮب أٚؿيٞيةٔ ،رب ا ػبلد
ٌ ٌ
ٌ
ٌ
الكٮاظ٤يح،
اإلجن٤زييح ،جبة٩ت ٘٣ذ٭ة
د٭ذ ٥ثةل٘٤ح
ذات احلؽكد ا٣ربيح  ٓ٦الىٮ٦ةؿ ٦س٠ ٢يجية ا٣يت
 -1ا ةظرٞ٦ /ةث٤ح  ٓ٦األقذةذ /أمحؽ حم٧ؽ صٕ٦ ،٢ذؼىه
 -2صة٩ ٓ٦ٮر ،ا ٕ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ

 -3بن ٩ٮر يلع ،ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ال٘٤ح اإلجن٤زييح ك٦ؽرق٭ة2418/12/16 ،

ظةصح إىل ادلٔ ،٥ظٮار  ٓ٦ادل٠ذٮر يلع النيغ أمحؽ أثٮببلؿ ،راحف صةٕ٦ح ٞ٦ؽينٮ قةثٞة ،اجلـيؿة 34 ،أكذٮبؿ2415 ،ـ
الىٮ٦ةؿ /اتلعؽيةت كٔٮاع ٢اال٩تنةر ،الىٮ٦ةؿ اجلؽيؽ ،اتلٞؿيؿ األقجٮيع/28 ،يٮ٩يٮ .2418/ص12
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كىلع ٬ؾا  ٨٦أراد أف يكةٚؿ إحل٭ة ٚبل ثؽ  ٨٦أف يبلػٮف دليػٝ ٫ػؽر ٕٞ٦ػٮؿ ٦ػٕ٦ ٨ؿٚػح ال٘٤ػح
املُةر أك دلل ٔجٮر امل٪ةٚؾ احلؽكديح.

اإلجن٤زييح ،كإال قيً٤ف وٕٮبةت
ٌ
إ٣ؿبيح هلةٚ /جٕي  ٨٦إ٣ؿب حيةكلٮف اتلعؿر ٝ ٨٦يٮد اٛ٣ىػىح ثة٣اا٦٭ػة ٝٮأػؽ
 -12إ٧٬ةؿ أ٢٬
إٔؿاثيح إىل هلضةت كاع٦يةت ،ذلل ٟأكرد د.أمحؽ أ٦ني

املرم (يلع ثٚ ٟٮزم) ظي٧٪ة ٞ٣ي٫

٠ذةث ٫اذلم ٌ
قػ٧ةق (ظيػةيت) أف أقػذةذق

إقُ٧جٮؿ ٝػةؿ هل  "/ال أعػ٢

إوػبلح عرػ ٦ةدا٦ػخ

٪٬ةؾ ٘٣ح ل ٥٤ٕ٤ك٘٣ح ل٤مـٚ ،إ٦ة أف دؿًف ٘٣ح المـ ،كإ٦ة أف د٪عٍ ٘٣ػح ا٤ٕ٣ػ ٥ظػاك دذعػؽا،
ٌ
1
كظيجبؾ  ٍٞٚيبلٮف اتل ١ٛالىعيط كال٘٤ح ا٣يت تكذ٧ؽ ركظ٭ة  ٨٦احليةة الٮإٝيح".
كال٘٤ح ْ٦٭ؿ ْ٦ ٨٦ة٬ؿ ٠يةف األ٦ح ،كرعـ ٕ٣ـ٬ة ك ٚ٭ة ،يٞٮؿ ظة ِٚإثؿا٬ي/٥
***

أرل لؿصةؿ ا٘٣ؿب ٔـا كٕ٪٦ح

ٚبلٔ ٥ـ أٝٮاـ ثٕـ ٘٣ةت

كإي٧ة٩ة ث٭ؾا ر ٓٚالنٕت األملةي النٕةر (ال م٭ةدة زة٩ٮيح ٦ػٓ ًػٕٙ
٩ 22حكةف 1968ـ.

3

2

ال٘٤ػح األملة٩يػح) اذلم

ّ٭ؿ وعيٛح (دم ٚي٤خ) األملة٩يح
ٌ
كعكأ٣ح اتلعؽيةت م٤٧خ ثػبلد إ٣ػةل ٥اإلقػبلَلٚ ،ذذ١ػؿر وػيعةت ا٘٣يػٮري ٨ىلع إ٣ؿبيػح.
ك٣بل ٨اتلٮجيؿم يؿل أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ظة٣ح ال ثأس ث٭ة ٝةابل" لكخ  ٨٦املتنػةا٧ني اذليػ٨

يٛـٔٮف  ٨٦كًٓ ال٘٤ح إ٣ؿبيح احلٮـ كيؽٝٮف ٩ةٝٮس اخلُػؿ كيرػػٮف ل٤ىػعةٚح ثػأف ال٘٤ػح
إ٣ؿبيح ٦٭ؽدة ثةلٌ٧ٮر أك األٚٮؿ ".

4

 -1أمحؽ أ٦ني /ظيةيت ،عهقكح ٪٬ؽاكم ل٤ذٕ٤ي ٥كاثلٞةٚح ،ص161
 -2ظة ِٚإثؿا٬يٝ ،٥ىيؽة ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،ادليٮاف،

ح كدىعيط كدؿديت أمحؽ أ٦ني ،كزعبلا ،٫اهليبح املريح إ٣ة٦ح ل١٤ذةب،ط 1987 ،3ص254

 -3أمحؽ يلع ٕ٪٠ةف .ال٘٤ح إ٣ؿبيح كاتلعؽيةت املٕةرة كقج ٢عٮاص٭ذ٭ة" ،إ٣ؿبيح ٘٣ح اعمليح /عكهكحلح اٛ٣ؿد كاملضذ ٓ٧كادلك٣ح" حبر ٞ٦ؽـ ل٧٤هد٧ؿ ادلكيل ل٘٤ح
إ٣ؿبيح ٦ 23ةرس )آذار(  2412ث كت ،ص13
ٔ -4جؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨س٧ةف اتلٮجيؿم /ال٘٤ح إ٣ؿبيح كإ٣ٮملح ٦ ،جنٮرات امل٧ْ٪ح اإلقبل٦يح ل٤رتبيح كا٤ٕ٣ٮـ كاثلٞةٚح ،أيكك١ٮ ،2448 ،ص38
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مستقبل اللغة العزبية يف الصومال
دـداد احلةصح إىل ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ل١ٮ٩٭ة ٘٣ح املك٧٤ني

أحنةء املٕ٧ٮرةٌٚ ،ه لكةف

اذل٠ؿ احل١ي( ٥اٞ٣ؿآف ال١ؿي ،)٥كالك٪ح اجلجٮيح املُ٭ؿة ،كاآلزةر اثلةثذح ٔ ٨الىعةثح كاتلةثٕني ك٦ػ٨

ثٕؽ ٨٦ ٥٬أا٧ح اهلؽل ،كقتجًف ٠ؾل ٟإىل يٮـ ادلي .٨كبؾل ٟوةر اال٬ذ٧ةـ كا٪ٕ٣ةيح ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح
ن
ن
ي
كاصجة ديجية ىلع املك٧٤ني ٪٦ؾ أف ً ٌ ٩ـؿ اٞ٣ؿآف ىلع ٩بي٪ػة حم٧ػؽ وػًل اهلل ٔ٤يػ ٫كقػ ،٥٤كأف مػأف
الىٮ٦ةؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٘٠ق  ٨٦النٕٮب املك٧٤ح ٗ اجلةَٞػح ثةٕ٣ؿبيػح ،إذ جيػت احلػؿص ىلع
ن
ن
دٕ٧٤٭ة ،ثةٔذجةر٬ة كاعء ادلي ٨اذلم ال يى ٢املؿء إىل ٚ٭٩ ٥ىٮص ٬ؾا ال١ذةب كالك٪ح ٚ٭٧ة وػعيعة
ه
كاصت".
إال َٔ ٨ؿي ،٫ٞك"٦ة ال يذ ٥الٮاصت إال ثٚ ٫٭ٮ
ن ٌ ن
صجةرة دٕ ٥٤كدٕ٤ي ٥ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح كا٤ٕ٣ػٮـ
كاُ٩بلٝة ٬ ٨٦ؾق اٞ٣ةٔؽة ثؾؿ الىٮ٦ةحلٮف ص٭ٮدا
اإلقبل٦يحٞٚ ،ؽ ٩خ هل٦ ٥ؽارس كظٞ٤ةت ٔ٧٤يح يذٮىل اتلؽريف ٚي٭ة ص٭ةثؾة ا٧٤ٕ٣ةء ا ػةرٔني ٪ٚػٮف
ى
ا ٥٤ٕ٣املؼذٛ٤ح ،كوةرت ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح ا ٥٤ٕ٣كاألدب كاثلٞةٚح اإلقبل٦يح الىػٮ٦ةؿ ،كٌلف ل٤٭ضػؿات
إ٣ؿبيح ك٦ة دبل٬ة ٝ ٨٦يةـ اإل٦ةرات اإلقػبل٦يح املُٞ٪ػح ه
دكر أكػرب دٕـيػـ ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح كنرشػ٬ة،
كوةرت ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣كأوعةب اثلٞةٚح .كذلٝ ٟج ٢أف د٧ىن ث٭ة اال٩ذةقح أيػةـ االقػذٕ٧ةر،
ن
ظير م٭ؽت ال٘٤ح إ٣ؿبيح رًلٮدا ،كدؿاصٕخ ٔ ٨عكذٮيةد٭ة األكقةط النٕجيح كاحل١ٮ٦يح ،كاحنىػػؿت
أركٝح املكةصؽ كاحلٞ٤ةت كاملؽارس اٞ٣ؿآ٩يح كأداء النٕةاؿ اتلٕجؽيح.

كأوػػجط الىػػٮ٦ةؿ كاٝػػٓ االقػػذٕ٧ةر كقػػيُؿة ٘٣ةدػػ ٫األص٪بيػػح (اإلجن٤زييػػح ،االيُةحلػػح،
اٛ٣ؿنكيح) ىلع ظيةد ٫الكيةقيح كاالٝذىةديٌح كدكااػؿ احلبلػ ،٥األعػؿ اذلم ٦٭ػؽ الكػبيُ٘٣ ٢يػةف
ٌ
ٌ
ٌ
الىٮ٦ةحلح ،كإٝىةا ٨ٔ ٫عة٩ذ ٫الؿٚيٕح ،ىلع الؿٗ٥
إ٣ؿيب ٠ذةثح ال٘٤ح
احلؿؼ البلدحين ىلع احلؿؼ
ممة ظْيخ ث ٫ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الىٮ٦ةؿ ثٕؽ االقذٞبلؿ  ٨٦أرتاٚ٭ة ٘٣ح رق٧يح

ا بلد إىل صة٩ػت

ال٘٤ح الىٮ٦ةحلح ،كدٕـيـ اتلٕةكف إ٣ؿيب (ا٧ٌ٩ةـ الىػٮ٦ةؿ إىل صةٕ٦ػح ادلكؿ إ٣ؿبيػح) ،كاقػذٞجةؿ
ا ٕسةت (املريح ٧٩ٮذصة) ،كإٝة٦ح املؽارس إ٣ؿبيح ،كدؽريف ال٘٤ح إ٣ؿبيح

الٮَ٪يح الىٮ٦ةحلح ،كاثذٕةث ال١س ي ٨٦ ٨ا٤ُ٣جح إىل ا بلد إ٣ؿبيح.
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ه
ه
ً٘ٮط ٠س ة دذ٧س ٢اإل٧٬ػةؿ كاتل٤ٞيػ٦ ٢ػ ٨مػأ٩٭ة،
كال خيىف أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح عٮرقخ ٔ٤ي٭ة
كأذجةر٬ة ٘٣ح زة٩ٮيح ٝؽي٧ح ال دٮا٠ت ٔر اتلٞؽـ ،ككًٓ ٦ةدة "ال٘٤ح إ٣ؿبيػح كادليػ٩ "٨٭ةيػح اجلػؽكؿ
ادلراي ،كإق٪ةد٬ة إىل ٦ؽرقني ًٕٛةء ال حيك٪ٮ٩٭ة يٕ٤ٮ ٥٬ا٘٣ة٣ت اخل٧ٮؿ كاال٩بلكةر ٣حنلكٮا ٔ٪ػؽ
َبلث٭ ٥عىؽر الكؼؿيح كاالقذ٭ـاء ،كأذ٧ةد ال٘٤ح األص٪بيح دكااؿ ا ٢٧ٕ٣املؼذٛ٤ػح ،كظرػ الٮّػةاٙ
ىلع األمؼةص اذلي ٨جييؽك٩٭ة ،كصٕ٤٭ة ٘٣ح ادلراقح أٗ٤ت املؽارس كاجلةٕ٦ةت.
مستقبل اللغة العربية

ن
أ٦ة عكذٞج ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٚإف ٪٬ةؾ ٦بنػؿات دؿقػ ٥هلػة عكػذٞجبل عنػػؿٝة ،كإىل صة٩ػت
ٌ
املبرشات دٮصؽ ٦٭ؽدات داػ ٢اُٞ٣ؿ الىٮ٦ةيل ٧٠ة يٌل/
أوالً :املبشرات:

 -1أ٩٭ة ٘٣ح ػةدلة /كذل ٟث ٢ٌٛاردجةَ٭ة ثأْٔ ٥عىؽري ٨لرلي ٨اإلقبلَل اػذةر٬ة اهلل قجعة٫٩
ي
زنؿ ث٭ة أْٔ٠ ٥ذج ٫اٞ٣ؿآف إْ٣ي ،٥ك٬ٮ ال١ذةب املعٛٮظ ٨٧ً ،اهلل ثٞػةءق كاقػذ٧ؿارق
كدٕةىل حل ً
َّ ى ٍ ي ى َّ ٍ ى ِّ ٍ ى َّ ى ي ى ي ى
هل حلىةًْٚٮف}( ،)1كال يبلٮف ٪٬ةؾ ػٮؼ ىلع ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦أف دـكؿ.
{إ٩ة حن٩ ٨ـجلة اذل٠ؿ كإ٩ة
كٝؽ دٌٕ ٙال٘٤ح إ٣ؿبيح ثٌٕ ٙأ٤٬٭ة ،كل٪١٭ة قذ١ٮف ثةٝيح ٦ة ثٌف اٞ٣ؿآف ال١ؿي.٥

كظٞيٞح  ٨٤ٚدٕؿؼ ال٘٤ح إ٣ؿبيح األٚٮؿ كاالٞ٩ؿاض ٦ةداـ اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥ظةرقػة هلػة ،كحمةْٚػة
ٔ٤ي٭ة ،كين٭ؽ ىلع ذل ٗ ٟأ٤٬٭ة  ٨٦اٛ٣بلقٛح كاملكتنػؿٝني ،ظير يٞٮؿ الةدت اٛ٣ؿنيس ذك

اخليةؿ ا٤ٕ٣يم صٮؿ ٚؿف*  Jules Verneإظؽل ٠ذةثةدػ " ٫إف ٝٮ٦ػة اػرتٝػٮا ثػةَ ٨ال١ػؿة
ن
ن
األرًيح ،كػُؿ هل ٥أف يرتًلٮا ٪٬ةل ٟأزؿا يؽؿ ىلع ٦ج ٖ٤كوٮهلٚ ،٥رتًلٮا ٪٬ةلػ ٟظضػؿا ٞ٩نػخ
ٔ٤ئ ٫جةرة ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح" ،كٝةؿ ملة يقب ٨ٔ ٢قجت اػذيةرق ال٘٤ح إ٣ؿبيح" /إ٩٭ة ٘٣ػح املكػذٞج،٢
كال م ٟأ ٫٩قي٧ٮت ٗ ٬ة

ظني دجًف يه ظيح ظاك يؿ ٓٚاٞ٣ؿآف ٛ٩ك.")2(٫

 )1قٮرة احلضؿ ،اآليح.9 /
*

دت ٚؿنيس مةٔؿ ،كأديت ركايئ عرسيح ،امذ٭ؿ ثؿكايةت امل٘ةعؿة ،كهل األزؿ ا٧ٕ٣يٜ

 )2حم٧ؽ ػرض ظكني ،دراقةت

أدب اخليةؿ ا٤ٕ٣يم ،اعش ٦ة ثني (1945 - 1828ـ).

إ٣ؿبيح كدةرخي٭ة (دعن ،ٜع١ذجح دار اٛ٣ذط ،1964 ،ص.14/
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ه
٦ةض دليػؽ ،كيف ٦ػؾ٬يب أف هلػة
كيٞٮؿ املكترشؽ األعؿيبلٰ رترشد ٠ٮد٭ي " /٢ف ل٘٤ح إ٣ؿبيح و
عكذٞجبل ثة٬ؿا ...كأف مٕجة هل آداب ٗ٪يح ٦ذ٪ٮٔح آلداب إ٣ؿبيح ك٘٣ح عؿ٩ح ذات ٦ةدة ،دبلةد ال دى ى
ٛػىن ،ال
ى
ججؾ إرزة ادى ٢إحل ٫ثٕؽ ٝؿكف َٮي٤ح ٔ ٨آثةا ٫كأصؽادق"(.)1
خيٮف ٦ةًي ،٫كال ي ً
ن
كيٞٮؿ األديت عىػُىف الػؿاٚي " /إف ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح د٧ذػةز ٔػ٘٣ ٨ػةت إ٣ػةلٚ ٥ػح ثةردجةَ٭ػة
ثةألو٤ني إْ٣ي٧ني اخلةدلي ٨اٞ٣ؿآف كاحلؽير ،ك٣حف خيىف أف ال١يةف اإلنكةي ٝػةا ٥ىلع اٞ٣ػٮل األدثيػح،

كأو٬ ٢ؾق اٞ٣ٮل إ٣ةل ٥اإلقبلَل ٬ٮ اٞ٣ؿآف ،ك٬ٮ ٠ؾل ٟأوجط  ٨٦كصٮق ٠س ة ٠أ ٫٩أو ٢ال٘٤ح"(.)2
ن
ن
ن
ن
ن
كأف احلٛةظ ىلع ال٘٤ح إ٣ؿبيح كمحةيذ٭ة كنرش٬ة ال ييٕؽ ذل٧ٔ ٟبل دٕ٤ي٧ية دؿبٮيػة ،أك ننػةَة زٞةٚيػة
ن
أدثية ،أك كّيٛح ػةوح  ٨٦كّةا ٙاهليبةت كاملهقكةت املؼذىػح ٚعكػت ،كل٪١ػ ٫دٚػةع ٔػٞ٦ ٨ٮ٦ػةت
ن
األ٦ح كًلية٩٭ةٚ ،ةل٘٤ح رًلزية أقةس  ٨٦رٌلاـ ادلي ٨احل٪ي ٙكزٞةٚػح األ٦ػح كظٌػةرد٭ةٚ ،ػٌه ٣حكػخ لكػة٩ة
ٚعكت ،كل٪١٭ة ٔ٪ٮاف لؤل٦ح اإلقبل٦يح دمٕةء ،جيت أف حتؿص ٔ٤ي٭ة لك احلؿص.

ك٪٬ةؾ خمةكؼ كم١ٮؾ دمح ظٮؿ عكذٞجٔ ٢ؽ ود ٠ج ٘٣ ٨٦ةت إ٣ةل ،٥ظير ز٧ػح ٘٣ػةت دٞ٪ػؿض

ق٪ٮية ىلع الىٕيؽ إ٣ة٣يم ،ممة صٕ ٢احلٮنك١ٮ حتؾر املضذ ٓ٧ادلكيل  ٨٦ػُٮرة اٞ٩ؿاض ٔؽد ٦ػ ٨ال٘٤ػةت
األـ إ٣ةل ،٥األعؿ اذلم داع إىل ختىيه احلٮـ احلةدم كإ٣رشي ٨٦ ٨م٭ؿ ٚربايؿ يٮ٦ػة اعمليػة لبلظذٛػةؿ

ث٘٤ةت األـ  ي حتذ ِٛاملضذٕ٧ةت ث٘٤ةد٭ة ٔ٪ٮا٩ة لنؼىيةد٭ة كرعـا ذلاديةد٭ة اثلٞةٚيح(.)3
ك٬ؾق املؼةكؼ أمةر إحل٭ة اث ٨ظــ

"٠ذةب اإلظةـ" ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ" /إف ال٘٤ػح يكػ ٍٞأكرث٬ػة

كيجُ ،٢بكٞٮط دك٣ح أ٤٬٭ة كدػٮؿ ٗ ٤ٔ ٥٬ي٭٥

عكة٪٠٭ ،٥أك د٤ٞ٪٭ ٨ٔ ٥ديةر ،٥٬كاػػذبلَ٭٥

ث٘ ٚ ،٥٬إ٧٩ة يٞيؽ ٘٣ح األ٦ح كٔ٤ٮ٦٭ة كأػجةر٬ة ٝٮة دكتل٭ة ،كننةط أ٤٬٭ة كٚؿاٗ٭ .٥كأ٦ة  ٨٦د ًٛ٤ػخ
دكتل٭ ،٥كٗ٤ت ٔ٤ي٭ٔ ٥ؽك ،٥٬كامذ٘٤ٮا ثةخلٮؼ كاحلةصح كاذلؿ كػؽ٦ح أٔؽاا٭ٌ٧ٚ ،٥ػ٧ٮف ٦ػ٪٭٥
عٮت اخلةَؿ ،كرب٧ة ف ذل ٟقبجة ذل٬ةب ٘٣ذ٭ ،٥كنكيةف أنكةث٭ ٥كأػجةر ،٥٬كبيٮد ٔ٤ػٮ٦٭٬ ،٥ػؾا

عٮصٮد ثةملنة٬ؽة ،ك٤ٕ٦ٮـ ثة ٢ٕٞ٣كالرضكرة"(.)4

 )1حم٧ٮد أمحؽ الكيؽ ،عكذٞج ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ك٦ذُ٤جةت إ٣ر اٞ٣ةدـ ،دل٤ح دل ٓ٧ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثؽعن ،ٜاملضرل ( )87اجلـء ( ،)1ص.9 /
 )2املؿصٓ ٛ٩ك ،٫ص.8 /
ٔ ) 3جؽ إ٣ـيـ ثٔ ٨س٧ةف اتلٮجيؿم ،عكذٞج ٢ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،امل٧ْ٪ح إ٣ؿبيح ل٤رتبيح كاثلٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ،ط2415 ،4ـ ،ص.53 /
 )4حم٧ؽ اخلرض ظكني ،عؿصٓ قةث ،ٜص.21 /
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 -2مح ٢لٮاا٭ة كمحةيذ٭ة ٝ ٨٦ج ٢دميٓ املك٧٤ني /إف ال٘٤ح إ٣ؿبيح تن٭ؽ إٝجةال ْٔي٧ػة ىلع دٕ٧٤٭ػة،
قٮاء َ ٨٦ؿؼ املك٧٤ني ٗ اجلةَٞني ث٭ة ثةٔذجةر٬ة ٘٣ح اذل٠ؿ احل١ػي ٥ككاعء اثلٞةٚػح اإلقػبل٦يح ،أك

ٝ ٨٦ج ٢ادلارقني كا ةظسني اذلي ٨أدرًلٮا ٝي٧ح ال٘٤ح إ٣ؿبيح ثةٔذجةر٬ة ال٘٤ح ا٣ػيت اظذٌػ٪خ ظٌػةرة
ْٔي٧ح ثة٘٣ح ا٣رثاء ،عٮٚٮرة إُ٣ةء ،هلة  ٢ٌٚىلع احلٌةرات اإلنكة٩يح ٔرب اٞ٣ؿكف(.)1

كيف الىٮ٦ةؿ ل ٥يـؿ ظٌٮر ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٝٮية ،كعكػذٮيةت اإلٝجػةؿ ىلع دٕ٧٤٭ػة كاقػذؼؽا٦٭ة

دت٪ةٍل بن

ع٤عٮظ ،رٗ ٥اتلعؽيةت املؾ٠ٮرةٚ ،٭٪ةؾ املٕة٬ؽ الرشػٔيح كإ٣ؿبيػح امل٪تنػػؿة

َٮؿ ا بلد كٔؿً٭ة ا٣يت جتذؾب أٔؽادا ٬ةا٤ح  ٨٦ا٤ُ٣جح كاُ٣ة ةت الػؿاٗجني

دٕ٤ػ ٥ال٘٤ػح

إ٣ؿبيح .ك٪٬ةؾ املؽارس إ٣ة٦ح ظير الدـاؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيػح كا٣رتبيػح اإلقػبل٦يح دؽرقػةف ٚي٭ػة
ن
٧٠ةددني  ٨٦أ ٥٬املٮاد كأكرث٬ة ظىىة ،كًلؾل ٟاجلةٕ٦ةت ظير يٕذ٧ػؽ ثٌٕػ٭ة ىلع اتلػؽريف

ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ،كد٧س ٢اجلةٕ٦ح اإلقبل٦يح ثةلىٮ٦ةؿ أ ٥٬عهقكح أكةدي٧يح دػٮيل ا٬ذ٧ة٦ػة ٠جػ ا
كٔ٪ةيح ػةوح ل٘٤ح إ٣ؿبيح

أننُذ٭ة كبؿادل٭ة كأ٬ؽاٚ٭ة ك٪٦ة٬ض٭ة كٞ٦ؿراد٭ة٧٠ ،ػة أف ثٕػي

كقةا ٢اإلٔبلـ الىٮ٦ةحلح دجرش ثةٕ٣ؿبيػح ٦سػ ٢اإلذأػح الؿقػ٧يح كبٕػي املٮاٝػٓ األل١رتك٩يػح
٧٠ؿًلـ ٞ٦ؽينٮ ،كالنة٬ؽ ،كالىٮ٦ةؿ اجلؽيؽ كٗ ذل ،ٟيٌةؼ إىل ذل ٟاقذؼؽا٦٭ة

ال١ذةثػح

كوؽكر املهٛ٣ةت ث٭ة ل١٤ذةب الىٮ٦ةحلني كا ةظسني ذكم األٝبلـ إ٣ؿبيح.
ٌ
كإ٣ةمليح /ا٩ترشت ال٘٤ح إ٣ؿبيح ث ٢ٌٛاإلقبلـ آقية ،كإٚؿيٞيػة ،كأكركبػة،
 -3أ٧٬يذ٭ةاثلٞةٚيح
ن
ن
ه
كأعؿيبلة ،كاٝذىبى ىكخ ٘٣ةت ٔؽة نكجح اعحلح ٛ٦ ٨٦ؿداد٭ة ،كل ٥ي ٙٞا٩تنةر٬ة ٔ٪ؽ ذل ٟاحلؽ،
ث ٢إ٩٭ة دـد٬ؿ احلٮـ

 ٥ْٕ٦ثرلاف إ٣ةل ٨٦ ٥ػبلؿ ا٩تنةر اإلقبلـ ٚي٭ػة ،كدُ٤ػٓ املكػ٧٤ني

إىل دٕ٘٣ ٥٤ح اٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥حلٕؿٚٮا دي٪٭ ٥كيذٞٛ٭ٮا ٚي.)2(٫

كال٘٤ح إ٣ؿبيح يه ٘٣ح األـ ملة يؿبٮ ىلع  344ع٤يٮف ٔؿيب عك ،٥٤ك٘٣ح زة٩يح ملة يؿبػٮ ىلع أ٣ػٙ
ع٤يٮف ك٩ى ٨٦ ٙاملك٧٤ني

ماك ثٞةع ال١ػؿة األرًػيح٧٠ ،ػة أف ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح أْٔػ٥

ال٘٤ةت ىلع اإلَبلؽ  ٨٦ظير اال٩تنػةر كاجل٧ػٮ كاتلػأز

٘٣ػةت اآلػػؿي ،٨كب٘٤ػخ ٦ػ٨

االتكةع ٦ؽل ال دبلةد دٕؿ ٫ٚأم ٘٣ح أػؿل ث ٢ٌٛاإلقبلـ٤ٚ ،٭ة  ٨٦املٛؿدات ٦ة يـيؽ ٔػ٨
ٔ )1جؽ ال١ؿي ٥ىلع امل٘ةزم ،ال٘٤ح إ٣ؿبيح ّ ٢االظذبلؿ /الٮا ٓٝكاملكذٞج ،٢عهد٧ؿ ال٘٤ح إ٣ؿبيح ك٬ٮيح األ٦ح 2412 /14 /15ـ ،اجلةٕ٦ح األد٩يح٧ٔ ،ةف ،ض.18 /
 )2املؿصٓ ٛ٩ك ،٫ص.18 /
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ذل ٟلك ال٘٤ةتٚ ،ةإلجن٤زييح دلي٭ة  75444 ٨٦ ٍٞٚة٧ح ،ممة يؽؿ

ىلع ٗىن ال٘٤ح إ٣ؿبيح كٗـارة ٛ٦ؿداد٭ة ٨٧ٚ .يذٕ٬ ٥٤ؾق ال٘٤ح كزٞةٚذ٭ة يبلػٮف ٝػؽ دػػ٢

اعل ٥احلٌةرة كا٤ٕ٣ٮـ كاألدب  ،ك٬ؾا ٦ػة يذ٪٧ػةق أ٬ػ ٢ا٘٣ػؿبٚ ،يٞػٮؿ املكتنػػؿؽ األملػةي
ٚؿيؽريش ٚؿيذةغ " / )1861 – 1788( Friedrich Freytagإف ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح أٗػىن ٘٣ػةت
إ٣ةل ،)1("٥كيٞٮؿ اٛ٣ؿنيس إرنكخ ري٪ةف " )1892-1823( Ernest Renanإف ال٘٤ح إ٣ؿبيػح
ثؽأت ٚضأة ىلع اغيح  ٨٦ال٧١ةؿ ،ك٬ؾا أٗؿب ٦ة كٓٝ

ميؼٮػح"(.)2

دةريغ ا٣بنػؿ٤ٚ ،حف هلة َٛٮ٣ػح كال

 -4د٧ذٕ٭ة ثةٞ٣جٮؿ دلل أع ٥إ٣ةل /٥كأ ٫٩ال دٮصؽ ٘٣ح ٗ إ٣ؿبيح دذً٤ف اٞ٣جٮؿ  ٨٦األعػ ٥ة٭ػة،
٧٠ة ال دٮصؽ ٘٣ح ٗ إ٣ؿبيح د ٢ٌٛأ٦ح لٮ تكػتجؽهلة ث٘٤ذ٭ػة ،ثٕ٧ػىن أف دػذؼًل ٔػ٘٣ ٨ذ٭ػة

كحتٮؿ لكة٩٭ة إىل ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،كالكجت ٣حف  ٍٞٚأ٩٭ة ٘٣ح اٞ٣ؿآف اخلةدلة ،ث ٢ملة ا٦ذةزت ثػ٫
أيٌة  ٨٦ا٣رثاء كاملؿك٩ح كاخلىٮبح كٚىةظح اللك ٥كقعؿ ا يةف كاحل٧١ح كدٝح اتلٕج كركٔػح
األقةحلتٚ .٭ؾق ال٘٤ح أ٘٣ ٢ٌٚةت إ٣ةل ،٥ك٣حف  ٨٦الك٭ ٢أف د٪ؽزؿ

دلذ٪ٕ٧ة كٛ٩ؿط ٚي٭ة،

ث ٢جيت أف ٩بلٮف أظؿص اجلةس ىلع ظيةد٭ة كأف دذٌةٚؿ ص٭ٮد٩ة جلٕيؽ دلؽ٬ة.
ثانيا :املوذّدات:

 -1أكرب د٭ؽيؽ دٮاص٭ ٫ال٘٤ح إ٣ؿبيح احلػٮـ ثبلد٩ػة يٕػٮد إىل دٮقػٓ ال٘٤ػح األص٪بيػح ىلع ظكػةب إ٣ؿبيػح
ٌ
كإٝىةا٭ة ممة ي ين ً ػُؿا ىلع زٞةٚذ٪ة اإلقبل٦يح ،كيهدم إىل إًٕةؼ أ٦ذ٪ة كٞٚؽاف ٬ٮيذ٭ة كًيةع دؿاز٭ة.

ي
٧بل ٨ل٘٤ح إ٣ؿبيح أف حتْٯ ث٧كذٞج ٢زا٬ؿ كعرشؽ
كال ي ً

ثرل٩ة ٦ة لٌ ٥
يذ ٥ال١نػٔ ٙػ٨

اخلٍُ االقذٕ٧ةريح اهلةدٚح إىل َ٧ف ٕ٦ةل ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كٞ٦ٮ٦ةد٭ة كٚى ٢النٕت الىٮ٦ةيل ٔػ٨
حميُ ٫إ٣ؿيب اإلقبلَل كجت٭ي ٫٤ثذٕ٤ي٘٣ ٥ح كظٌةرة أص٪بيح.
ن
كإف ف دٕ ٤ػ ٥ال٘٤ػػةت األص٪بيػػح رضكرة ال ٪٦ػػةص ٪٦٭ػػة ملٮا٠جػػح عكػػذضؽات إ٣ىػػػؿ

كاتل٪ٞيةت احلؽيسحٚ ،إف إدٞةف ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ط أقةس لئلثؽاع

رٌف أ٦ذ٪ة اإلقبل٦يح كاقذٕةدة دلؽ٬ة ،كاقتب٪ةؼ ريةدد٭ة احلٌةريح.
ٚ )1ؿظةف الك٤ي ،٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح أٗىن ٘٣ةت إ٣ةلhttp://www.saaid.net/Minute/33.pdf /٥
 )2املؿصٓ ٛ٩ك.٫
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ٌ
ٌ
إ٣ؿبيح
 -1أف كصٮد ال٘٤ح
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ٌ ٌ
دةرخييح دهًلؽ أ٩٭ػة ٩ػخ ٪٦ػؾ األزؿ
الىٮ٦ةؿ ٝؽي ٥حبكت دٞؿيؿات

ٌ
الىٮ٦ةحلح ٘٣ح اتلؼةَت.
٘٣ح اإلدارة كاثلٞةٚح كاتلٕ٤ي ،٥ثح٧٪ة ٩خ ال٘٤ح
ٌ
 -2أف كصٮد ال٘٤ح إ٣ؿبيح ا بلد عؿدجٍ ثةإلقبلـ كاتلةريغ كاملى املنرتؾ  ٓ٦األ٦ذني إ٣ؿبيػح
ٌ
كاإلقبل٦يح.

ٌ
ٌ
تكذ٧ؽ ٌ
أ٧٬يذ٭ة ل٧٤ضذ ٓ٧الىٮ٦ةيل  ٨٦لك اجلٮايح ادليجيح  ٨٦أ٩٭ة ٘٣ػح ادليػ٨
 -3أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح
ٌ
اإلقبلَل كالكيةقيح ظير املةيض كاحلةض كاملىػ املنػرتؾ لؤل٦ػح الىػٮ٦ةحلح ٦ػٓ أمػٞةا٭ة
ٌ
كإ٣ةمليح  ٨٦ظير ٠ٮف ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح
إ٣ؿب كاجل٘ؿاٚيح ظير اجلٮار إ٣ؿيب ٔرب ػ٤يش ٔؽف
ٌ
إ٣ةمليح املٕذ٧ؽة
إظؽل ال٘٤ةت

األع ٥املذعؽة.

٪٬ -4ةؾ ػٍُ اقذٕ٧ةريح ٬ةدٚػح إىل َ٧ػف ٕ٦ػةل ٥ال٘٤ػح إ٣ؿبيػح كٞ٦ٮ٦ةد٭ػة كٚىػ ٢النػٕت
الىٮ٦ةيل ٔ ٨حميُ ٫إ٣ؿيب اإلقبلَل كجت٭ي ٫٤ثذٕ٤ي٘٣ ٥ح كظٌةرة أص٪بيح.
ٌ
اهلٮيػح اإلقػبل٦يح إ٣ؿبيػح
 -5أف املْ٭ؿ احلةيل ا ة٬خ ل٘٤ح إ٣ؿبيح الىػٮ٦ةؿ ال يجكػض٦ ٥ػٓ
ٌ
لؤل٦ح ،كال يكةٔؽ ىلع دٮَيؽ و٤ذ٭ة ثجٞيح أمٞةا٭ة املك٧٤ني كإ٣ؿب.
ٌ
 -6أ ٫٩يٮصؽ دلل دكؿ ال دذٮٚؿ ىلع ٦س ٢الؿكاثٍ الٮزيٞح كاملذٕؽدة ل٤ىٮ٦ةؿ ٦ػٓ إ٣ؿكبػح ا٬ذ٧ػةـ
ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح أكرث  ٨٦ا٬ذ٧ةـ الىٮ٦ةؿ ث٭ة.
ٌ
 -7أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح احلٮـ الىٮ٦ةؿ ٬ ٘٠ة  ٨٦قةاؿ ا ػرلاف إ٣ؿبيػح دٮاصػ ٫حتػؽيةت ػةوػح
ٌ
ٌ
حم٤يح كحتؽيةت اع٦ح دذ٧س ٢عـامحح ال٘٤ةت األص٪بيح هلة ،كدؽ٬ٮر دٕ٧٤٭ة كدٕ٤ي٧٭ػة ،كقػيةدة
ٌ
كَ٪يػح
دىٮر ػةَئ ثأ٩٭ة ٘٣ح وٕجح ثُجيٕذ٭ة ،كاتل٪ةٝي ثػني كًػٕ٭ة اٞ٣ػة٩ٮ ي ة٘ػح رقػ٧يح
ككا ٓٝاال٬ذ٧ةـ ث٭ة

ٞ٦ؿرات احل١ٮ٦ح كػُةثةد٭ة.

 -8أف ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٘٣ح املكذٞجٌٚ ٢ه ثةٝيح ثجٞةء اٞ٣ؿآف اذلم دبل ٢ٛاهلل حب ٫ْٛكبٞةا.٫

36

اللغة العربية في الصومال بين الواقع واملأمول – ندة علمية

 -الجامعة إلاسالمية بالصومال

التوصيات
ٌ
ٌ
ٌ
 -9دٮٔيح املضذٌ ٓ٧
كإ٣ةمليػح
كػةوح  ٨٦اجلةظيح ادليجيح كالكيةقػيح
ثأٌ ٧٬يح ال٘٤ح إ٣ؿب ٌيح ل٤ىٮ٦ةؿ
كاتلأكيؽ ىلع إاعدة ال٘٤ح إ٣ؿبيح إىل عة٩ذ٭ة البلاٞح

٬ؾا ا رل.

د١٧ني ال٘٤ح إ٣ؿبيح ث٧ة يجكض ٥ككًٕيذ٭ة املعؽدة

 -14حت ٢٧الكُ٤ةت الكيةقيح عكهكحلذ٭ة
ٌ
كَ٪يح زة٩يح .كٚؿض وي٘ح دٛىي٤يح حتػؽد أد ظػؽكد لبل٣ػااـ ث٭ػة
ادلقذٮر ة٘ح

دلػةالت

احليةة املؼذٛ٤ح  ٨٦إدارة كقيةقح كدٕ٤ي ٥كإٔبلـ كمةرع.
ٌ
ٌ
ٌ
إصجةريح لك املؿاظ ٢اتلٕ٤ي٧يح ادل٩ية كا٤ٕ٣ية.،
 -11املعةْٚح ىلع أذجةر ال٘٤ح إ٣ؿبيح ٦ةدة دراقيح
ٌ
ٌ
اثلة٩ٮيح كاظتكةب ظىه لك ٚؿع ىلع ظؽة.
 -12زيةدة احلىه املؼىىح ل٘٤ح إ٣ؿبيح املؿظ٤ح

ٌ
احل١ٮ٦يػح املٕذ٧ػؽة ىلع اتلػؽريف ثةل٘٤ػح إ٣ؿبيػح كاألػػؿل
 -13املكةكاة ثني أٔؽاد املػؽارس
املٕذ٧ؽة ل٘٤ح أػؿل.
ٌ
ازدكاصيح ال٘٤ح ىلع املؽارس حبير خيذةر اُ٣بلب ادلراقػح ثةل٘٤ػح ا٣ػيت يٌٛػ٤ٮ٩٭ة
ٚ-14ؿض ْ٩ةـ
ٔؿبيح أك ٗ ٬ة.

 -15املكةكاة ٚؿص ا ٢٧ٕ٣ثني ظةعٌل امله٬بلت إ٣ؿبيح كامله٬بلت ٗ إ٣ؿبيح ٛ٩ف اتلؼىه.
ٌ
ٌ
الٮَ٪يح كاتلٛ٤ـيٮف الٮَين ذم ثؿا٦ش ٔؽيؽة ٌ
يذ٥
 -16إننةء ٝك ٥ل٘٤ح إ٣ؿبيح لك  ٨٦اإلذأح
ٌ
ثس٭ة ٚح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح.

ٌ
ٌ
األ٤٬يح اجلةَٞح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح.
اإلٔبل٦يح
 -17تنضيٓ إننةء املهقكةت
 -18إننةء كراعيح عؿا٠ـ كٕ٦ة٬ؽ ٦ذؼىىح دٕ٤ي ٥ال٘٤ح إ٣ؿبيح كنرش ٚؿكٔ٭ة
ٌ
دؿًلية.
-19إننةء ٝؿل ل٘٤ح إ٣ؿبيح ىلع ٗؿار ٝؿيح ال٘٤ح إ٣ؿبيح

ٚح أٝةحل ٥ا بلد.

 -24إننةء دل ٓ٧ل٘٤ح إ٣ؿبيح ي٤ػذٌف ٚيػ ٫ا٧٤ٕ٣ػةء كاملذؼىىػٮف ،كيٕ٭ػؽ إحلػ ٫بنػهكف اتلٕؿيػت
كا٣رتدمح كا عر.

 -21تنضيٓ ال١ذةب كاألدثةء كالنٕؿاء ىلع ال١ذةثح ثةل٘٤ح إ٣ؿبيح ،كروؽ صٮااـ هلؾا ا٘٣ؿض.
 -22دبكيٍ ال٘٤ح إ٣ؿبيح  ٨٦ػبلؿ و٪ةٔح ٝةعٮس ٔؿيب وٮ٦ةيل ،كوٮ٦ةيل ٔؿيب.

وآخردعواها أن الحمد هلل رب العاملين
37

