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سّجل التاريخ حضورًا واضحًا، وإنجازات ملموسة للغة العربية يف جنوب رشق 
أفرزهتا  التي  والثقافية  املعامل احلضارية  آسيا، وظهر ذلك جليًا من خالل جمموعة من 
الثقافة العربية يف حياة الشعوب املاليوية، وبخاصة يف )بروناي دار السالم( التي هي 
التي تضم ماليزيا، وإندونيسيا، كام  املسلمة  إحدى دول أرخبيل املاليو ذات األغلبية 

تضم سنغافورة، وجنوب تايالند وبعض جزر الفلبني. 

وقد كان للتواصل الديني واحلضاري والثقايف القديم أثره البالغ يف تأثري العربية عىل 
الشعوب املاليوية، حتى إن اللغة املاليوية كانت تكتب باحلروف العربية، وما زال هذا 

التأثري متواصاًل ومّتقدًا حتى وقتنا احلايل.

ونتيجة هلذا احلضور العريب يف بروناي، وشغف أهلها بتعّلم العربية، وتعميقها يف 
بمرشوع  العامل-  يف  العربية  اللغة  املهم:  مرشوعه  ضمن  املركز-  هنض  فقد  ثقافتهم، 
للتعريف باللغة العربية يف بروناي ، وهو يف مرحلته األوىل يضم كتابني اثنني، األول 
منهام بعنوان : )اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم بني املايض واحلارض( والثاين 
السالم(  دار  بروناي  سلطنة  يف  العربية  واملؤلفات  والعلامء  املؤسسات  )دليل  بعنوان: 
ويصدران يف وقت واحد، ويضافان إىل جهود املركز السابقة يف نرش العربية يف بروناي، 

كلمة املركز
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أخرى  وعملية  علمية  خطوات  سيتلومها  كام  هبا،  والتعريف  فيها،  املعلمني  وتدريب 
بإذن اهلل.

ويأيت هذا املرشوع متكامال مع مرشوعات املركز األخرى يف دول العامل املختلفة، 
و)األدلة  العامل(  يف  )العربية  سلسلتي  يف  املركز  عمل  حلقات  من  حلقة  يمثل  حيث 
واملعلومات( وهاتان السلسلتان ينهض املركز باختيار عنوانات الكتب فيهام، ويعمل 

عىل تكوين الفرق البحثية القادرة عىل االستقصاء، والوفاء بجهات القول املتنوعة.

املرشوع،  هذا  يف  عملوا  من  لكل  والتقدير  الشكر  بوافر  يتقدم  املركز  فإن  وأخريا 
مجيع  املركز  ويدعو  هيكل،  سالمة  عبدالباسط  الدكتور  األستاذ  سعادة  رأسهم  وعىل 

العلامء واملختصني يف بروناي إىل التواصل معه يف جماالت العمل املتنوعة.

العربية  اململكة  املباركة  البالد  هذه  قيادة  إىل  املركز  يزجيه  وأمته  الشكر  وأوفر 
السعودية، ملا يقدمونه من دعم سخي ألعامل املركز؛ هبدف نرش العربية عامليا، وتقريبها 
ممن يسعى لتعلمها وتعليمها، والشكر ممتد ملعايل املرشف العام عىل املركز وزير التعليم، 

والسادة أعضاء جملس األمناء وجلان املركز املختلفة.

وتطلعًا إىل تكامل خطط املركز يف مرشوعه االسرتاتيجي لدراسة واقع اللغة العربية 
ونموها يف العامل، فإنه يرسين وزمالئي يف وحدة النرش أن ندعو املختصني يف أنحاء العامل 
املركز  لتقويمه، وتزويد  املركز يف أعامل هذا املرشوع، وتقديم رؤاهم  التكامل مع  إىل 
باقرتاحاهتم لتغطية واقع اللغة العربية يف بلدان العامل التي مل يرشع هبا املركز حتى اآلن.

سدد اهلل اجلهود والرؤى.

األمني العام

د.عبداهلل بن صالح الوشمي
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احلمد هلل محًدا يوايف مزيد آالئه، ويكافئ وافر نعامئه، وعظيم بالئه، وأصيل وأسلم 
عىل أفصح من نطق بلسان عربى مبني، وعىل آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان 

إىل يوم الدين، أما بعد:  

يأيت كتاب اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم يف إطار املرشوع املعريف ملركز 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الّدويليِ خلدمة اللغة العربية ودراسة فرص االرتقاء هبا يف 
العربية حتتل مكانة مرموقة  اللغة  فستظل  العوملة عليها،  التي فرضتها  التحديات  ظل 
يف نفوس املسلمني غري الناطقني هبا يف أنحاء العامل بوصفها لغة القرآن الكريم، ولغة 
الدين واحلضارة اإلسالمية منذ بزوغ فجر الدعوة اإلسالمية مما أتاح هلا فرصة االنتشار 
والذيوع يف أنحاء العامل اإلسالمي، ومّكن هلا يف نفوس املسلمني عىل اختالف ألسنتهم 
وأعراقهم، وال خيتلف واقع اللغة العربية يف سلطنة بروناي عن غريها من دول العامل 
واالحتفال  الذكر،  وجمالس  العبادات،  أداء  يف  حارضة  العربية  فاللغة  اإلسالمي، 
والثقافية  واالقتصادية،  الدبلوماسية،  العالقات  وتعميق  وتيسري  الدينية،  باملناسبات 
بني بروناي دار السالم والدول العربية، ومازالت السلطنة تواصل دعمها لتعليم اللغة 

العربية رجاء أن تكون إحدى اللغات التواصلية بني أبناء السلطنة.

مقدمة الكتاب
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فا من خالل تلك  ويسعى مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وفريق البحث أن ُيعرِّ
الدراسة بتاريخ اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم بداية من جميء العربية إليها، 
اليومية يف سلطنة  انتشارها وصوال إىل واقعها يف احلياة  التعليم غري النظامي يف  ودور 
والثقافية،  النظامي واإلعالم واحلياة االجتامعية  التعليم  تواجدها يف  بروناي ومظاهر 
ومناهجها يف خمتلف املراحل التعليمية بالسلطنة، كام تتبعت الدراسة برنامج االبتعاث 
الطاليب منذ نشأته وصوال لعام 2017م، ويف ختام رحلة الدراسة البحثية توقفت عند 
السالم،  دار  بروناي  سلطنة  يف  العربية  اللغة  تعليم  جتربة  يف  والضعف  القوة  مواطن 

فرصدت املشكالت، وحاولت أن تقدم احللول واملقرتحات.

هذا  يف  املنشورة  الدراسات  إىل  الرجوع  األول  أمرين:  عىل  الدراسة  قامت  وقد 
السالمة  اقتضت  وقد  املاليوية،  باللغة  املنشورة  األصلية  املصادر  السيام  املوضوع 
األفكار  بعض  وترتيب  املرتمجة  والنصوص  االقتباسات  أكثر  صياغة  إعادة  اللغوية 

وتلخيص بعضها.

واألمر الثاين الدراسة امليدانية بالتواصل مع كل املهتمني وذوي الصلة باللغة العربية 
يف سلطنة بروناي دار السالم، فوّزع فريق الدراسة استبانات عىل معلمي اللغة العربية 
يف املدارس، واملحارضين واألساتذة يف اجلامعات، وخاطب رسمًيا اجلهات اإلدارية 
القائمة عىل تعليم اللغة العربية يف خمتلف املراحل اجلامعية وقبل اجلامعية، واملؤسسات 
يف  واقعها  وتطوير  العربية  اللغة  بنرش  املنشغلني  مع  لقاءات  عدة  وعقد  اإلعالمية، 
املتقاعدة وذوي اخلربة يف ميدان تعليمها، وقد رّكزت الدراسة  القيادات  السلطنة من 
العربية يف سلطنة  اللغة  نمو  التي تعكس حجم  الكمية واإلحصاءات  املعلومات  عىل 

بروناي. 

وأخريا أتقّدم بأسمى آيات الشكر والتقدير جلميع من ساهم يف إنجاح هذا املرشوع 
الفريق والقيادات اإلدارية واملعلمني بسلطنة بروناي دار السالم،  البحثي من أعضاء 
اللغة  خلدمة  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  ملركز  العام  األمني  فضيلة  بالشكر  وأخّص 
هذا  الستكامل  دعٍم  من  قّدمه  ملا  الوشمي  صالح  بن  عبداهلل  الدكتور  األستاذ  العربية 
لوار  جاواتن  بيهن  بالسلطنة  الدينية  للشؤون  وزير  أول  املعايل  صاحب  وإىل  العمل، 
فكرما راج داتوء رسي ستيا اوتام حاج الدكتور حاج أوانج حممد زين بن حاج رسودين 
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وصاحب املعايل وزير الشؤون الدينية بنجريان داتوء رسي ستيا دكتور احلاج حممد بن 
رئيس  برص  احلاج  بن  احلاج عدنان  الدكتور  وإىل سعادة  الرمحن،  عبد  احلاج  بنجريان 
جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية، ونائبه الدكتور أبغ احلاج حازمني بن أبغ احلاج طه.

ونسأل اهلل أن ُيلبس هذا العمل ثوب القبول، وأن جيعله خالًصا لوجهه، نافًعا ملن 
قصده، وجيعله يف ميزان حسناتنا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

  ا.د عبد الباسط سالمه هيكل
أستاذ علوم العربية وآداهبا املشارك بجامعة األزهر

واملنتدب إىل جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية



الف�سل الأول
تاريخ اللغة العربية فـي �سلطنة بروناي دار ال�سالم
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ُيسهم املوقع اجلغرايف للدولة يف تكوين حضارهتا ونمو وتطّور لغتها وتعدد هلجاهتا، 
اخلط  وعىل  آسيا  رشق  جنوب  ويف  املجاورة،  باألمم  عالقتها  توثيق  عىل  ُيساعد  كام 
املداري الواقع يف جنوب بحر الصني تقع أكثر من عرشة اآلف جزيرة ما بني الفلبني 
ويف  إندونسيا،  حميط  يف  آالف  وثالثة  بالفليبني،  حتيط  منها  آالف  سبعة  وإندونيسيا، 
الرشقي  اجلزء  ُيمثل  التي   )Borneo( "بورنيو" تقع جزيرة  اجلزر  إحدى كربيات هذه 
يقع جيب إسفيني عىل بحر  بورنيو  "ساراواك" املاليزية، ويف شامل جزيرة  منها والية 
الصني هذا اجليب هو سلطنة بروناي التي حييط هبا من بقية اجلهات والية "ساراواك" 
)وس اk( املاليزية إحاطة السوار باملعصم، وبروناي دار السالم إحدي مكونات دول 
وسنغافورة،  وإندونيسيا،  ماليزيا،  تضم  التي  املسلمة  األغلبية  ذات  املاليو  أرخبيل 
وجنوب تايالند وبعض جزر الفلبني، وتقع بروناي بني خطي الطول )14.04( درجة 
و)5.05(  درجة   )4( العرض  خطي  وبني  الرشقية،  الناحية  من  درجة  و)11.23( 

درجة من الناحية الشاملية.

 وقد خيلط البعض بني "بروناي" و"بورنيو" فيظن جزيرة بورنيو هي بروناي، وإن 
جزيرة  معظم  لتشمل  مساحتها؛  اتسعت  حني  للسلطنة  القديم  التاريخ  يف  هذا  صّح 

)١(
تعريف ب�سلطنة بروناي دار ال�سالم
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جزيرة  من  جزًءا  بروناي  فأصبحت  1901م،  عام  منذ  اختلف  األمر  أن  إال  بورنيو 
إندونيسيا وماليزيا، فال تتجاوز  إليها أجزاًء من أرايض  "بورنيو" التي تضم باإلضافة 
 161 بـ  ساحلها  طول  ويقدر  بورنيو،  جزيرة  من  كم   5765 بروناي  سلطنة  مساحة 
كيلومرتا بمحاذاة "البحر الصيني اجلنويب". وتغطي الغابات االستوائية معظم أجزاءها 
يف  جبال  إىل  يتحول  منبسط  ساحيل  بسهل  التضاريس  وتتميز  أرباعها(  ثالثة  )حوايل 
األرايض  وتشكل  تالل،  تتخللها  منخفضة  بأراٍض  الغربية  اجلهة  وتتميز  الرشق، 
الصاحلة للزراعة جزءًا ضئياًل من املساحة الكلية للبالد. ومناخ بروناي مداري، ألهنا 
تبعد عن خط االستواء 422 كم، وترتاوح درجة احلرارة فيها ما بني 23 و35 درجة 
مئوية مع معدالت رطوبة مرتفعة تصل إىل 82 ٪، وتسقط عليها أمطار غزيرة ودائمة ما 
بني أكتوبر ومارس، وأمطار متقطعة بقية العام )1(. وتبعد مسافة بروناي عن األرايض 

العربية حوايل تسعة آالف كيلومرت. )2(

عرفت بروناي قديام باسم "فوشني" و"ُبويل" ثم "ُبوين" وذلك كام جاء يف املصادر 
الصني  بني  البحرية  التجارية  للرحالت  ممرا  موقعها  بحكم  فكانت  الصينية  التارخيية 
كلمة  من  مأخوذة  إهنا  فقيل  "بروناي"  كلمة  أصل  حول  اآلراء  وتعددت  واهلند، 
يعيشون  الذين  الناس  إىل  إشارًة  بحري"  "مولود  هبا  ويقصد   ،"Varuni" "باروين" 
الذين  القدماء  الربوناويني  حياة  طبيعة  مع  املعنى  هذا  ويتفق  املاء،  سطح  عىل  حياهتم 
كانوا يعيشون يف بيوت ُبنيت فوق سطح املاء بدعائم خشبية، ويعملون بصيد األسامك، 
أرضا  "بروين" "Bhruni" وتعنى  وقيل اسم بروناي مستمد من الكلمة السنسكريتية 
أو دولة، وهناك قصة شعبية يرددها أهل بروناي عن أصل هذه الكلمة، خالصتها: أن 
كلمة بروناي تعود يف األصل إىل كلمة حملية هي "بارونة" وتفيد معنى التعجب، وهذه 
الكلمة نطقها "فاتح برباي"، وهو رئيس اجلامعة التي كانت تبحث عن مكان مناسب 
احلصني  موقعها  مجال  ودهشتهم  إعجاهبم  فأثار  بروناي،  إىل  وصوهلم  فور  إلقامتهم 

وطبيعة أرضها، وكثرة مياهها العذبة، ووفرة الثروة السمكية فيها. 

"أمحد" الذي توىل  "بروناي" حتى جاء السلطان  "بارونة" تطلق عىل  وظلت كلمة 
احلكم )1408م-1425م( فغري اسمها إىل بروناي، وتكتب يف اجلاوية "بروين" بدون 
كلمة  عيل" إليها  "الرشيف  السلطان  أضاف  "بروناي" حتى  عليها  ُيطلق  وظّل  ألف، 
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"بروناي دار السالم" تيمنًا باجلنة وتربًكا واستبشاًرا أن  السالم"؛ ليصبح اسمها  "دار 
تكون جنة اهلل يف األرض أمنا وسالما واطمئنانا. )3(

وتنقسم سلطنة بروناي جغرافًيا إىل منطقتني الرشقية والغربية، وبينهام منطقة ملبانج 
امُلطل  الشاميل  الساحل  باستثناء  كامل  بشكل  بربوناي  حُتيط  التي  املاليزية   Lembang

وقد  وإندونيسيا،  ماليزيا  اجلزيرة كل من  وُتشاركها يف هذه  اجلنويب،  الصني  بحر  عىل 
رشعت السلطنة يف بناء جرس بطول ثالثني كيلو مرت عرب بحر الصني اجلنويب هبدف ربط 

املنطقتني.

وعاصمة "بروناي دار السالم" ليست دار السالم –كام يظن البعض- بل دار السالم 
جزء من اسم الدولة، فاسم الدولة هو "سلطنة بروناي دار السالم"، أما العاصمة فكانت 
بروناي" )bandar Brunei( حتى عام 1970م ثم تغرّي اسمها إىل "بندر رسي  "بندر 
مرّبًعا،  كيلو مرت  العاصمة حوايل 16  بكاوان" )Bandar Seri Begawa(، ومساحة 

م إدارًيا إىل أربع حمافظات، تقع ثالث منها يف اجلهة الغربية من السلطنة، وهي: وُتقسَّ

 Brunei Muara 1- بروناي موارا 

Tutong 2- توتونج

متبورونج  وهي  الرابعة  املحافظة  تقع  الرشقية  اجلهة  ويف   ،Belait بالئيت   -3
)4( .Temburong

وسلطنة بروناي أقدم سلطنة ماليوية إسالمية يف األرخبيل املاليو، إذ يرجع تاريخ 
تأسيسها إىل القرن السابع امليالدي، بل ُتعد األرسة احلاكمة يف سلطنة بروناي من أقدم 
"مكوبولو" املؤرخ األسباين عند زيارته لربوناي سنة  تقرير  العامل حسب  امللكيات يف 
"سانج  آخرهم  وبوذيني  هندوس  حكام  اإلسالم  قبل  بروناي  حكم  وقد  1282م، 
أجي"، ثم تاله ابنه "ألق بتاتر" سنة 1360م، وكانت واليته عىل كامل جزيرة بورنيو، 
وقد أسلم، وغرّي اسمه إىل حممد شاه، وتزوج ببنت سلطان دولة "جوهر" ليصبح أول 
أهلها  وعّرف  الفلبني،  جزر  آنذاك  بروناي  سلطنة  إىل  وضّم  لربوناي،  مسلم  سلطان 
نجح  حتى  والتفكك  الضعف  من  بعصور  بعده  السلطنة  مرت  وقد  باإلسالم،)5( 
حدودها  وتوسيع  أخرى  مرة  السلطنة  توحيد  يف  )1473-1521م(  بلقية  السلطان 
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القرن اخلامس عرش والسادس عرش، )القرون  اتساعها يف  السلطنة ذروة  حتى بلغت 
قوية عاصمتها يف شامل  مركز إلمرباطورية  إىل  بروناي  التي شهدت حتول  الوسطى( 

جزيرة بورنيو عىل هنر بروناي. 

عام  ماجيالن  فرديناند  بقيادة  والربتغال  األسبان  وصل  عرش  السادس  القرن  ويف 
1521م، كأول وافد أورويب إىل تلك املنطقة طمًعا يف إقامة إمرباطورية أسبانية يف تلك 
املنطقة إال أهنم رسعان ما فشلوا، ويف منتصف القرن التاسع عرش تنافست احلركات 
االستعامرية يف السيطرة عىل منطقة جنوب رشق آسيا؛ مما دفع بروناي إىل توقيع أول 
هذا  بمقتىض  بروناي  وأصبحت  1888م،  سنة  الربيطانية  احلكومة  مع  محاية  اتفاق 
االتفاق دولة حتت محاية احلكومة الربيطانية، وقبلت بروناي بأول مندوب من احلكومة 
احتلت  )1941-1945م(  الثانية  العاملية  احلرب  فرتة  ويف  1906م،  سنة  الربيطانية 
اليابان السلطنة، إال أهنا رسعان ما عادت بعد أربع سنوات مرة أخرى حتت االستعامر 
الربيطاين حتى منحت بريطانيا احلكم الذايت لسلطنة بروناي يف عام 1971م، وبعد أربع 
سنوات صدر قرار جملس األمم املتحدة عام 1975م يدعو فيه بريطانيا إىل االنسحاب 
وبريطانيا  بروناي  سلطنة  بني  مفاوضات  عدة  ُعقدت  1979م  عام  ويف  بروناي،  من 
انتهت بعقد اتفاقية بني الطرفني تقىض بأن تصبح سلطنة بروناي دولة مستقلة خالل 
مخس سنوات، وتّم االستقالل يف 28 ربيع األول 1404هـ - 1 يناير )كانون الثاين( 
1984م، وأعلن السلطان حاج عمر عىل سيف الدين يف احتفال بروناي باستقالهلا من 
محاية بريطانيا بأهنا "دولة ماليوية إسالمية ملكية"، ليخترص هبذه العبارة فلسفة سلطنة 
بروناي دار السالم التي ُتؤكد عليها السلطنة دوما يف تعليمها وثقافتها، وهي تقوم عىل 

ثالثة عنارص رئيسية: 

- أن يلتزم املواطن الربوناوي باإلسالم أو حيرتمه إن كان غري مسلم، نظرا لكون 
اإلسالم دينا رسميا للسلطنة، ودين معظم املواطنني منذ قديم الزمن.

- أن حيرتم الثقافة املاليوية ما دامت هذه الثقافة ال ختالف القيم اإلسالمية.

الذي  السلطنة  نظام  وهو  السالم،  دار  بروناي  لدولة  السيايس  النظام  حيرتم  أن   -
خربته الدولة عرب تارخيها.
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النسبة  املاليو  نسمة، ويشكل  قرابة 570.000  بروناي  ويبلغ عدد سكان سلطنة 
وينص  اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  يف  دائمة  بعضوية  وتتمتع  الدولة،  من سكان  األكرب 
دستورها الصادر 1959م يف املادة األوىل والثالثة عىل أن اإلسالم هو الدين الرسمي 
للدولة، والسلطان الرئيس الديني هلا. )6( وأن عقيدهتا هي عقيدة أهل السنة واجلامعة 

وأهنا تلتزم باملذهب الشافعي مذهًبا رسمًيا للسلطنة.

 وُيقدر نسبة املسلمني بحوايل سبعني باملائة )70٪(، وتأيت الديانة البوذية يف املرتبة 
الديانة  تأيت  ثم  واهلنود،  الصينيني  من  منهم  وكثري  معتنقيها،  عدد  ناحية  من  الثانية 
النرصانية يف املرتبة الثالثة ويعتنقها الربيطانيون والفليبني وبعض الصينيني واألجانب، 
باإلضافة إىل عدد من املعتقدات القديمة املتنوعة التي تعتنقها بعض القبائل، ومن اجلدير 
بالذكر أن كلمة ماليوي يف االستعامل الشائع يف بروناوي ختتلف عن االستعامل الشائع 
ف شعب املاليو بالشعب اإلسالمي بينام ُيطلق دستور  يف ماليزيا، فدستور ماليزيا ُيعرِّ
دولة بروناي كلمة املاليو عىل القبائل السبعة األصلية التي عاشت يف سلطنة بروناي 
بغض النظر عن لغاهتم ودياناهتم؛ فمن ماليو بروناي من يدين بغري اإلسالم؛ فليس 
من الصواب ما ذهب إليه أحد الباحثني من حرص غري املسلمني من شعب بروناي يف 

القبائل الوافدة، ووصف مجيع شعب بروناي املاليوي بأهنم مسلمني. )7(

والغاز  ومنتجاته  اخلام  النفط  عىل  رئييس  بشكل  الربوناي  االقتصاد  ويعتمد   
للبالد،  الوطني  الدخل  من   ٪92 يمثل  وهو  1929م  عام  يف  اكتشف  الذي  الطبيعي 
كام بدأت قطاعات صناعية وزراعية أخرى يف الظهور لتقليل االعتامد عىل النفط، مثل 
يكفي ٪65  الذي  األسامك  ذلك، وكذلك صيد  واألناناس وغري  واملوز  األرز  زراعة 
الذي يصل  الفرد  إمجايل دخل  الرابعة من حيث  املرتبة  املحيّل، وحتتل  االستهالك  من 
إىل "15،390" دوالرا أمريكيا سنويا، وحتتل سلطنة بروناي دار السالم املرتبة الثانية 
يف التنمية البرشية بني دول جنوب رشق آسيا بعد سنغافورة، وُيصنَّفها صندوق النقد 

الدويل ضمن الدول متقدمة. )8(





-17-

إليها،  املسلمني  بوصول  عادًة  العربية  غري  البيئات  يف  العربية  اللغة  انتشار  ارتبط 
وال ختتلف سلطنة بروناي عن غريها يف ذلك، فأول ظهور للغة العربية يف بروناي دار 
السالم كان مع وصول اإلسالم إليها، فاعتناق اإلسالم يبدأ بنُطق اإلنسان الشهادتني 
فهي  اإلسالم،  أحكام  لُيقيم  العربية؛  اللغة  من  قدر  إىل  املسلم  العربية، وحيتاج  باللغة 
لغة كتابه اخلالد القرآن الكريم الذي يتعبد املسلمون بتالوته، وال سبيل إلقامة الصالة 
الفاحتة وأذكار الصالة ركـوعا واعتداال  بالعربية؛ فقراءة  الواجبة دون معرفة  شعريته 
وسجودا وجلوسا بني السجدتني والتحيات تكون باللغة العربية، ومن الوهلة األوىل 
التي يعتنق غري العريب اإلسالم يبدأ يف السؤال عن لغة القرآن نطًقا وكتابة وفهاًم، فيعرف 
هبا نيات العبادات اإلسالمية من صالة وصيـام وزكاة وحج ثـم يرتمجها بلغته يف قلبه.

اإلسالم  مع  بروناي  سلطنة  إىل  وصلت  العربية  اللغة  أن  عىل  الباحثون  اتفق  وإذا 
إال أنه ال يقطع باحث بتحديد تارخيي لوصول اإلسالم إليها، وإن اتفقوا عىل وصول 
منه  جاء  الذي  املكان  يف  خيتلفون  أهنم  غري  املسلمني  التجار  مع  السلطنة  إىل  اإلسالم 
والباحثني حول  الدراسني  آراء  ُنلّخص  أن  ويمكننا  بروناي  إىل سلطنة  التجار  هؤالء 
بروناي يف  إىل سلطنة  العربية  اللغة  الدعوة اإلسالمية ومعها  منه  الذي جاءت  املكان 

ثالثة آراء:

)٢(
و�سول اللغة العربية اإىل �سلطنة بروناي
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بعالقات  ارتبطت  التي  الصني،  من  بروناي  إىل  جاء  اإلسالم  أن  األول:  الرأي 
جتارية قوية مع أرخبيل املاليو، فقد اكتشف علامء اآلثار يف الفرتة األخرية أدلة وبراهني 
بورنيو،  واستوطنوا  بروناي  جزيرة  شبه  شامل  قطنوا  الذين  السكان  أن  تثبت  قاطعة 
كانوا يتعاطون التجارة مع الصني منذ أقدم العصور، ويعود ذلك إىل القرنني السادس 
بالد  يف  اإلسالم  الصينيني  التجار  فنرش  البوذية،  ظهور  قبل  أي  امليالد،  قبل  والسابع 
ومدينة  التجارية  كانتون  ومدينة  ميناء  من  انطالقا  إليها،  التجارية  رحالهتم  يف  املاليو 
يونان، ففتحوا جزيرة بورنيو أمام اإلسالم كام كانوا هم أول من فتح باب العالقات 
الدبلوماسية بني بالد الصني وبورنيو، ويقّوي هذا الرأي قدم العالقات التجارية بني 
بروناي وبالد الصني من جانب وقدم وقوة العالقات بني الصني والعرب من جانب 
بعثة  قبل  إىل سنة 473م أي  تعود  العالقات  تلك  أن  إىل  الصينية  الوثائق  فُتشري  آخر، 
 "S.Q. Fatimi" النبي صىل اهلل عليه وسلم. )9( ومن القائلني هبذا الرأي س.ق. فاطمى
أن  القرن اخلامس عرش، أي  الصينيني يف  التجار  الذي يرى أن اإلسالم جاء مع أحد 

التجار العرب ذهبوا إىل الصني ثم انتقل اإلسالم مع الصينيني إىل جزيرة بورنيو. 

ويستند أصحاب هذا الرأي)10( إىل أن بالد الصني األسبق إىل إقامة عالقات جتارية 
قديمة مع بالد العرب قبل ظهور الدعوة اإلسالمية بعدة قرون، فقد كشفت السجالت 
الصينية القديمة أن التجار العرب والفرس وصلوا إىل الصني بحرا وبرا سنة 200م، 
فأبحر عرب جنوب شبه اجلزيرة العربية يف عباب املحيط اهلندي، وكان هلم وللفرس يف 
مدينة "كانتون" الصينية سنة 300م أماكن استيطان ومراكز حماسبة أي قبل بعثة النبي – 
صىل اهلل عليه وسلم – بام يزيد عن ثالثة قرون؛ لذا كانت الصني أول مملكة وصل إليها 
اإلسالم يف تلك املنطقة، وخري دليل عىل ذلك بناء مسجد "KUANG TA " يف مدينة 
"كانتون" الصينية سنة 627م أي بعد مخس سنوات من بناء مسجد قباء باملدينة املنورة 
الذي ُبني سنة 622م، مما يدل عىل وصول اإلسالم إىل الصني منذ عهد الرسول – صىل 
اهلل عليه وسلم – ومن مدينة كانتون الصينية انطلق التجار الصينيون املسلمون بحرا إىل 

جنوب رشق آسيا حاملني معهم الدعوة اإلسالمية إىل جنوب رشق آسيا.

وإىل جانب الطريق البحري إىل الصني سلك التجار العرب منذ القدم طريق الرب عرب 
أرايض فارس إىل الصني واهلند، وملا انترشت الدعوة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربية 
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منذ سنة 9هـ - 630م، نقلها إىل الصني واهلند عدد كبري من التجار العرب الذين اعتنقوا 
اإلسالم وكانوا يرتددون عىل الصني عرب طريق الرب، بل من الباحثني من ُيشري إىل أن غري 
التجار من املسلمني من سلكوا طريق فارس إىل الصني واهلند حيث استوطن ثالثة آالف 

)11(  ."SIN GAN FOO" من املسلمني األوائل يف الصني بمدينة

التي  اهلند  من  املاليو  وجزر  بروناي  سلطنة  إىل  دخل  اإلسالم  أن  الثاين:  الرأي 
ارتبطت بعالقات جتارية وثيقة مع شبه اجلزيرة العربية عرب طريق بري ال يمر بالصني، 
بدايته من مرو بفارس حيث يتفّرغ منها طريقان: أحدمها إىل "كاشفريا" بالصني واآلخر 
إىل ملتان باهلند، ومن ملتان إىل املنصورة، ومن املنصورة إىل "كنباية"، ثم إىل "صمور"، 
ثم إىل "رسنديب"، ومنها انطلق التجار املسلمون اهلنود إىل جنوب رشق آسيا، وعندما 
دخلت مدينة "ملتان" اهلندية حتت احلكم اإلسالمي سنة 92هـ - 74م بفتحها عىل يد 
"ملتان" اهلندية إىل مركز لتجمع  الثقفي حتّولت مدينة  القاسم  القائد الشاب حممد بن 

التجار العرب املسلمني ونقطة انطالقهم من اهلند بًرا إىل جنوب رشق آسيا. )12(

ومن القائلني هبذا الرأي من جيعل وصول اإلسالم من اهلند إىل سلطنة بروناي وجزر 
الغريب  اجلنوب  يف  القوية  قدمهم  املسلمون  وضع  حينام  عرش  الثالث  القرن  يف  املاليو 
والشامل الرشقي للهند حتت مظلة حكم سالطني األتراك ثم انتقلت الدعوة اإلسالمية 
من ميناء كميس اهلندي عرب جتار اهلند املسلمني إىل شامل سومطرة يف إندونيسيا، ومن 
سومطرة إىل مالكا يف ماليزيا، ومن هذه املنطقة انترش الدين اإلسالمي يف بلدان جنوب 
احلديثة وجود  األثرية  االكتشافات  ُتؤكد  التي  دارالسالم،  بروناي  فيها  بام  آسيا  رشق 
صالت جتارية واسعة النطاق بينها وبني سائر الدول اآلسيوية املجاورة هلا يف القرون 
األوىل امليالدية، وتشري اآلثار املكتشفة إىل وجود مملكة بوذية يف القرن العارش امليالدي 
كانت جزءا من امرباطورية رسيقيحايا التي كانت قاعدهتا يف سومطرة، ثم حتولت فيام 
بعد حتت تأثري العقائد اهلندية إىل إمرباطورية )ماجاباهيت( اهلندوكية، وكانت قاعدة 
و"ك.ج.   "D.G.E. Hall" "اإلندونيسية. فريى"د.ج.أ. حول مملكتها يف جزيرة جافا 
العرب إىل اهلند ثم دخل  ترجيـامينج" "K.G. Trejaming" أن اإلسالم جاء من بالد 
سومطرة أوتارا "Sumatera Utara" يف إندونيسيا، ثم إىل باساي Pasai، وبعد سقوط 
باساي انتقل إىل مالكا، ومن هذه املنطقة انترش اإلسالم يف معظم بلدان جنوب رشقي 
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"رسي وجيايا"، و"ماجا  التي منها بروناي دار السالم حيث كانت حتت استعامر  آسيا 
فاهيت" اهلندية، وكانت اهلند مركز التأثري العلمي والديني واالقتصادي يف جزر املاليو 

آنذاك.)13( 

سلطنة  إىل  مبارشة  العرب  بالد  من  جاءت  اإلسالمية  الدعوة  أن  الثالث:  الرأي 
بروناي، فالبحارة العرب امتلكوا زمام التجارة البحرية يف العصور القديمة الوسطى 
بعملهم كوسطاء بني مرص وإيران من جهة، واهلند وجنوب رشق آسيا بام فيه أرخبيل 
املاليو من جهة أخرى، ومن العوامل التي أسهمت يف توجههم إىل ميدان التجارة سبيال 
لطلب العيش موقع بالدهم اجلغرايف، وجدب أراضيهم القاحلة؛ ومما يؤكد وصوهلم 
إىل موانئ شبه جزيرة املاليو وبروناي أن السفن العربية كانت تبحر يف مواسم معينة، 
فاملالحة البحرية من الغرب إىل الرشق ذهابا وإيابا كانت تعتمد عىل الرياح املوسمية، 
البحر األبيض املتوسط يف أول يوليو  العربية كانت ترتك املوانئ املرصية عىل  فالسفن 
الوقت  يف  الغربية  اجلنوبية  املوسمية  الرياح  لتحملها  عدن؛  خليج  إىل  جنوبا  وتبحر 
الرياح  اهلند يف سبتمرب، ويف أواخر نوفمرب وأوائل ديسمرب هتب  املناسب إىل شواطئ 
ومنها  العريب،  اجلنوب  موانئ  إىل  العربية  باملراكب  فتعود  الرشقية،  اجلنوبية  املوسمية 
تدخل املراكب البحر األمحر مرة أخرى لرتسو عىل الشواطئ املرصية، فكان لزاما أن 
ختضع املالحة لظروف هذه الرياح املوسمية بام يستوجب أن تقف البواخر يف املوانئ 
التي تكون يف خط سري هذه الرياح بام فيها ميناء بروناي القديم. كام يستدل أصحاب 

هذا الرأي بإسالم ملك ملقا الثاين Raja Tengah عىل يد دعاة من مكة املكرمة.

مرورا  بالصني  كانتون  مدينة  إىل  اهلند  جنوب  من  العرب  التجار  رحالت  وكانت 
وكانت شامل  الشاملية،  ميناء سومطرة  تقف يف  آسيا  جنوب رشق  املاليو يف  بأرخبيل 
سومطرة منذ القرن السابع امليالدي ميناءا مزدهرا ومركزا جتاريا هاما للتوابل والبهارات 
التي هي بمثابة أمهية البرتول يف العرص احلديث، حيتاج إليها الغرب فارتفعت أسعارها 
يف العامل الغريب. وكان العرب هم حمتكرو جتارهتا، وتقول بعض الروايات التارخيية أن 
العرب أو الفرس هم الذين أدخلوا زراعة الفلفل األسود ألول مرة إىل شامل سومطرة، 
يف  الرشقية(  )أفريقيا  مدغشقر  من  سومطرة  إىل  ُنقل  قد  الزراعة  من  النوع  هذا  وأن 
القرن السابع امليالدي أو الثامن امليالدي، فكانت سومطرة مركز التقاء التجار العرب 
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بأرخبيل املاليو منذ القرن السابع امليالدي، ومع جميء اإلسالم وانتشاره يف بالد العرب 
التجار املسلمون من العرب وكان منهم جمموعة من الفقهاء واملتصوفة ينرشون  أخذ 

الدعوة اإلسالمية يف هذه املنطقة. 

اإلسالمية  الدعوة  أن  فريى   "Sir John Crowford الرأي  هبذا  القائلني  ومن 
وصلت إىل بروناي عن طريق التجار العرب يف مرحلة تالية للفتوحات اإلسالمية التي 
انطلقت بعد وفاة النبي – صىل اهلل عليه وسلم – حيث حتّرك املسلمون خارج اجلزيرة 
أفريقيا، واهلند،  الشام، والعراق، وإيران، وشامل  العامل من بالد  العربية إىل كل أنحاء 
ومن تلك البالد انتقل اإلسالم يف مرحلة تالية إىل أرخبيل املاليو بام فيه سلطنة بروناي 
الفتح بل عرب حركة  إليه بجيوش  الباحثون عىل أن اإلسالم مل يصل  يتفق  الذي يكاد 
التجارة، مستدلني عىل ذلك برحالت العرب عرب األرخبيل املاليو قبل ظهور اإلسالم، 
ومراكزهم التجارية القديمة يف تلك املنطقة، فالتجار العرب سواء من بالد العرب أو 
اهلند الذين اجتهوا بحرا إىل الصني البد أن يمروا أوال عىل مضيق ملقا، فكانت تتوقف 
السفن التجارية للعرب والفرس من املسلمني يف ميناء "بروناي" عند ذهاهبم وعودهتم 
الطويل  يواصلوا سريهم  أن  قبل  والطعام  باملياه  للتزود  يقع يف وسط طريقهم،  الذي 
إىل كانتون بالصني وربام يكونون هم الذين فتحوا أمام التجار الصينيني طريق التجارة 
مع هذه الوالية، وكان التجار العرب قبل ظهور اإلسالم يعملون كوسطاء بني التجار 

األوروبيني والتجار اآلسيويني من اهلند وغريب ماليزيا. )14(

بالد  يف  اإلسالم  نرش  من  أوائل  من  كانوا  العرب  الّتجار  أن  النظرية  هذه  وُيقوي 
الصني واهلند وسيالن فليس من املستبعد أن يكونوا هم من نرشوا اإلسالم يف بروناي 
ودول جنوب رشق آسيا، ويدعم هذه النظرية مقولة Thomas Arnold: "من املمكن 
أن هذا الدين محله التجار العرب إىل جنوب رشق آسيا منذ القرن األول اهلجري." )15( 
ففي ذلك الوقت كانت طرق التجارة البحرية يسلكها اجلميع بام فيهم جتار العرب من 
املسلمني الذي استقّر بعضهم يف مكان جتارته مثل: سومطرة، وأرض املاليو، وجزيرة 
جاوا، وبورنيو وسوالوييس، وملوكو، وسولوك، ومينداناو، ومن خالل التجارة وما 
البالد األصليني بدأت  املسلمني وزواجهم من أهل  التجار  تبعها من استقرار لبعض 
بروناي  إىل  قدم  اإلسالم  أن  واخلالصة  البالد،  تلك  إىل  طريقها  تعرف  العربية  اللغة 
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مع التجار املسلمني سواء أكانوا من العرب أم اهلند أم الصني، وأن اجلنسيات الثالثة 
ُوجدت يف تلك املنطقة يف فرتة زمنية مبكرة فكان التجار الصينيون املسلمون القادمون 
من مدن جنوب بالد الصني يتاجرون بجانب التجار العرب واهلنود املسلمني يف جنوب 

رشقي آسيا. 

من ناحية أخرى ال يستطيع أحد أن حيدد بالتأكيد زمن وصــول أول عريب أو أول 
فوج من العرب إىل جزيرة برونيو؛ فهذا ما مل يسجله أحد من املؤرخـني الشـرقيني أو 
الغربيني؛ لذا اختلف الباحثون والدارسون يف حتديد ذلك، فمنهم من يرى أن العرب 
وصلوا إىل بروناي دار السالم يف القرن السابع امليالدي يف عرص اخلليفة الثالث عثامن 
بن عفان – ريض اهلل عنه – سنة 30هـ - 650م، ويرى أصحاب هذا الرأي أن التجار 
العرب مّروا بحرا بأرخبيل املاليو وتوقفوا يف ميناء بروناي الواقع يف وسط طريقهم إىل 
كانتون بالصني وجنوب فيتنام وجزر الفلبني؛ سالكني طريق مضيق سوندا بني جنوب 
بروناي  إىل  الذين وصلوا  املسلمون  العرب  التجار  كان  سومطرة وشامل جاوا، وربام 
الوالية،  التجارة مع هذه  الصينيني طريق  التجار  أمام  فتحوا  الذين  القرن هم  يف هذا 
ويعرتف أصحاب هذا الرأي أن مسار الدعوة اإلسالمية كان بطيًئا؛ ألن ميناء بروناي 
فيه عرب رحالهتم غري فرتات  املسلمني، فلم يمكثوا  للتجار  ال يعدو كونه ميناء مرور 
التي  ملقا  ميناء  يف  فعلوا  كام  باألهايل  لالحتكاك  كاٍف  وقت  لدهيم  يكن  فلم  قصرية، 
وصلها التجار العرب يف القرن الثامن امليالدي أي قبل وصول الربتغاليني إليها بسبعة 
قرون، بخالف بروناي التي مل تشهد الدعوة اإلسالمية فيها انطالقة كبرية إال يف أواخر 
القرن الرابع عرش امليالدي عندما أسلم أول ملوك بروناي، واختذ لنفسه اسم "السلطان 

أمحد"..)16( 

وُيرجح هذا الرأي الدكتور داتوء وان حسني عزمي فريى أن اللغة العربية هي لغة 
العرب؛ لذا وصول هذه اللغة إىل بروناي مرتبط بوصول العرب إىل هذه البالد يف القرن 
أهنم  يؤكد  املاليو  أرخبيل  يف  التجارية  العرب  حركة  تتبع  أن  ويرى  امليالدي،  السابع 
املراكز  هـذه  ومن  اإلسالم،  قبـل  آسيا  شـرق  جنوب  يف  عديدة  جتارية  مراكز  اختذوا 
التجارية فان رانج phan Rang وخليج مانيال وكندرنج kandrang وميناء هنر مويس 
لقا  وموانئ  سومطرة،  بجزيرة  البوذية  رسيوجيايا  مملكة  حيث   Palembang Musi
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"بلود" بسلطنة بروناي، وكان ميناًء جتارًيا  Aba يف مقاطعة  أباي  كمبوديا، وميناء هنر 
معروًفا منذ القرن السابع امليالدي يقع وسط طريق التجار بني أرخبيل املاليو وموانئ 
شـامبا )فيتنــام اجلنوبية( ووصول التجار العرب إىل تلك املوانئ بام فيها ميناء بروناي 
للتواصل  كلغة  حمدود  ضيق  نطاق  يف  تستعمل  كانت  أهنا  غري  لغتهم،  وصول  معناه 
التجاري والتفاهـم فيام يتعلق برضوريات احلياة اليوميـة بني هؤالء التجار والسكان، 
والغذاء  باملاء  "ترانزيت" للتزود  كميناء  بروناي  ميناء  يف  وقفوا  أهنم  فيه  شك  ال  فمام 
يف رحالهتم من وإىل الصني، وخري دليل عىل ذلك ما حكي يف كتب التاريخ الصينية 
البوذيني يف طريق الذهاب واإلياب بني اهلند والصني يف  عن توقف الكهنة الصينيني 
ميناء بروناي، فنقل عنهم الدكتور وان عزمي أنه "يف سنة 411م غادر فارسني الكاهن 
)399هـ  سنة  عرش  اثني  حوايل  اهلند  يف  مكث  أن  بعـد  بحرا  سيالن  الصني  البوذي 
-411هـ( فوقف يف "يب بويت" الـذي يقال إنه يرمز إىل بورنيو، فمكث فيها بضعة أشهر 
قبل أن يتابع رحلته إىل الصني." وهذا يؤكد أمهية بروناي منذ زمن قديم كميناء لالنتظار 
للتزود بالطعام والرشاب، وقد ظهرت أمهية ميناء بروناي للتجار العرب املسلمني بعد 
أن اضطروا إىل مغادرة مراكز جتارهتم يف كانتون بعد أن أحرقت سنة 758م، وهربوا 
إىل أنحاء شتى من أرخبيل املاليو منها ميناء بروناي فمهدوا بذلك طريقا لإلسالم إىل 
املجتمع الربوناوي؛ فاستجاب كثري من األهايل للدعوة اإلسالمية يف منتصـف القرن 
الثامن امليالدي، وشارك املسلمون اجلدد من بروناي العرب املسلمني يف التجارة عرب 
بحر الصني اجلنويب وهو ما يشري إليه "سونج" أحد مؤرخي الصني عن نشاط جتاري 
مشرتك بني جتار من بورنيو وسومطرة مع العرب يف مدينة كانتون الصينية بعد أن عادوا 
التجارية سنة  قراهم وحمالهتم  االنقطاع عنها بسبب حريق أصاب  بعد فرتة من  إليها 
758م، واشرتاك بعض أهل األرخبيل املاليو مع العرب املسلمني يف التجارة ُيشري إىل 
املجتمع  نطاق أوسع يف  ينترش عىل  بدأ  أن اإلسالم  يدل عىل  بام  اعتنقوا اإلسالم  أهنم 
الربوناي يف هذا الوقت، ويؤيد هذا ما نقل عن تاريخ "أسدة" )960-1277م( من أن 
اإلسالم قد ظهر عىل طول سواحل بحر الصـني اجلنوبية سنة 977م، وكانت الصني 
يف هذا الوقت تأخذ من الشاطئ الغريب جلزيرة بورنيو جزيـة الكافور، فلم خيف عىل 

الصينيني وجود ظاهرة جديدة يف هذه املنطقة تتمثل يف التحّول إىل اإلسالم.  )17( 
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الدول  قيام  يف  أسهموا  الذين  العرب  الدعاة  ُوجد  العرب  التجار  إىل  وباإلضافة 
فكان  بال حروب،  املاليو  أرخبيل  آسيا وعىل األخص يف  اإلسالمية يف جنوب رشق 
والعداوة،  االشتباك  أسباب  جيتنبوا  أن  فاستطاعوا  احلسنة،  واملوعظة  احلكمة  سبيلهم 
ونجحوا يف تقوية العالقات الطيبة مع السلطات احلاكمة ومع عامة السكان؛ ألهنم –

كام قال كروفورد Crawfurd  - مل يفدوا إىل هذه البالد غزاة كام فعل األسبان يف القرن 
عوا أهنم  السادس عرش، ومل يستخدموا السيف أداة لتحويل الناس إىل اإلسالم، ومل َيدَّ
الغلبة والسيادة، وقد سجل  السكان األصليني  ينازعوا  جنس أسمى من غريهم، ومل 
التاريخ – كام قال جونز "Jones" كيف كان الدعاة العرب يزورون جنوب رشق آسيا 
بصورة منتظمة من القرن الثامن امليالدي والسيام بعد سقوط بغداد يف أيدى التتار سنة 
658هـ - 1258م حيث تدفق علامء الصوفية اىل داخل اهلند، وانطلقوا منها اىل جنوب 
بعينها، ويتقنون  ينتمون إىل طرق صوفية  آسيا يف شكل دعاة متجولني، وكانوا  رشق 
مدينة  زار  عارف  اهلل  عبد  يدعى  عربيا  داعية  أن  املاليو  أخبار  وتقول  خمتلفة،  حرًفا 
"آتشية" )Acheh( بإندونيسيا يف منتصف القرن الثاين عرش امليالدي، ويف صحبته عدد 
من التالميذ منهم الشيخ برهان الدين الذي اشتهر بتدريسه أصول العقيدة اإلسالمية 
يف منطقة أرخبيل املاليو، وقد وجد بني الوثائق القديمة للمدينة وثيقة توّضح وصول 
امليالدي،  عرش  اخلامس  القرن  أوائل  يف  آتشية  مدينة  إىل  عرب  دعاة  ستة  من  جمموعة 
أن  وتوضح  )811-870هـ/1308-1465م(،  شاه  الدين  عالء  السلطان  عهد  يف 
إمامهم الشيخ عبداهلل املبني استقر يف آتشية بينام وّزعوا أنفسهم بني مدن املاليو بام فيها 
إحدى أكرب مدن بروناي، وقد جاء يف هذه الوثيقة رسم توضيحي يرشح ذلك كالتايل: 
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عرش  اخلامس   – اهلجري  التاسع  القرن  يف  العريب  الدعوي  النشاط  يرتاجع  ومل 
من  كثري  وظهور  املنطقة  هذه  يف  اإلسالمية  الدول  من  عدد  قيام  من  بالرغم  امليالدي 
الدعاة غري العرب من السكان األصليني محلوا عىل عاتقهم مسؤولية نرش اإلسالم، فلامَّ 
وصل الغزو الربتغايل املسيحي يف أوائل القرن السادس عرش امليالدي إىل تلك املنطقة 
يف أرخبيل املاليو خاصة، وىف جنوب رشقي آسيا عامة يف القرن السادس عرش امليالدي 

وجد اإلسالم دين أغلبية سكان جنوب رشق آسيا. )18(

ويرى بعض الباحثني )19( أن اللغة العربية وصلت إىل سلطنة بروناي مع اإلسالم يف 
القرن العارش امليالدي مع وصول اإلسالم إىل جزر املاليو بام فيها جزيرة بروين مستندا 
إىل ما جاء يف تاريخ الصني من إرسال ملك فوين )Poni( )بروناي( وفدا إىل الصني يف 
 – "Dinasti Sung")960م-1279م(  احلاكمة  سونج  أرسة  عهد  – يف  977م  سنة 
عالقة  إلقامة  قاسم"؛  و"القايض  نوح"  "الشيخ  ومعه  عيل"  "أبو  برئاسة  الوفد  وكان 
ملك  اعتناق  إىل  ُتشري  ال  القصة  كانت  وإذا  الصني.  إمرباطورية  مع  وصداقة  تعارف 
العربية،  األسامء  بداللة  مسلمني  كانوا  السفراء  أن  ُتؤكد  أهنا  إال  اإلسالم،  بروناي 
وجود يف  له  كان  اإلسالم  أن  إىل  يشري  القاسم  والقايض  نوح  وشيخ  أيب عيل  فاختيار 
بروناي يف تلك الفرتة الزمنية املبكرة حتى أن ملك "فوين" )بروناي( أرسل وفًدا مبعوًثا 

من املسلمني إىل ملك الصني. 

وترى بعض الدراسات أن "وفد بروناي كان رًدا عىل رسالة ملك الصني التي محلها 
إىل بروناي تاجر مسلم يسمى "بو-لو-هسيه" وتعنى بالعربية عبد الرشيد، وأنه قوبل 
برتحاب شديد من األهايل مما يدل عىل أن اإلسالم قد متتع بسمعة طيبة لدى الشعب، 
الذي  واخلطاب  العربية  الوفود  رؤساء  وأسامء   )20( اإلسالم."  اعتنقت  أهايل  ووجود 
ُكتب باحلرف العريب ُيرجح معرفة سابقة باللغة العربية بدأت قبل ذلك بعقود.. تلك 
املعرفة التي ستتالشى تدرجييا بتعاقب أربعة أنواع من االحتالل عىل املنطقة الربتغايل 

واإلسباين والياباين واإلنجليزي.

الباحثني أن الدعوة اإلسالمية واللغة العربية قد وصلت إىل بروناي  ويرى بعض 
يف منتصف القرن الرابع عرش امليالدي استنادا إىل أن املخطوطات واآلثار العربية التي 
خ بعض املصادر الغربية لتحّول  ُعثر عليها يف سلطنة بروناي تعود إىل تلك احلقبة، وُتؤرِّ
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بروناي إىل اإلسالم رسميا بشكل مجاعي بأوائل القرن السادس عرش امليالدي عقب 
نيكول"  "روبرت  الرأي  تزعم هذا  الربتغاليني 1511م، وقد  يد  "مالكا" عىل  سقوط 
سيطرت  حينام  فقال:  برتغالية،  مصادر  من  معلومات  مجع  الذي   Robert Nicholl

الربتغال عىل "مالكا" أرادت أن ُتقيم عالقات جتارية مع بروناي، فكتب رئيس الربتغال 
"جاوا" والثانية إىل امللك  البوقار" يف  "دوم أفونسوي  "مالكا" رسالتني أحدمها إىل  يف 
يكن  مل  بروناي  أن ملك  الرسالة  "مانويل" وكان ذلك يف 6يناير1514م، ويظهر من 
مسلام بينام كان جتار بروناي مسلمني.. ثم أضاف الكاتب "روبرت نيكول" قائال: "ويف 
آخر سنة 1515م كان لـ "Pires" عالقات جتارية مع جتار بروناي وذكر فيها أن ملك 
بروناي أسلم حديثا". )21( وهذا الرأي بعيد جدا؛ ألن األدلة التارخيية ُتشري إىل دخول 
اإلسالم بروناي قبل القرن السادس عرش امليالدي، وتعاقب أربعة سالطني مسلمني 

عىل حكم بروناي قبل احلادثة التي يؤرخ هبا عىل بداية معرفة بروناي باإلسالم. 

ووصول  لإلسالم  ظهور  أول  حول  اختلفوا  الباحثون  كان  إذا  أخرى  ناحية  من 
اللغة العربية إيل سلطنة بروناي إال أهنم يكاد يتفقوا عىل أن حتّول شعب بروناي رسميا 
ملوك  "سلسلة  كتاب  يف  جاء  كام   – امليالدي  عرش  الرابع  القرن  يف  كان  اإلسالم  إىل 
 Awang( "بتاتار "أوانج ألق  بروناي"- بعد أن أسلم أول سالطني بروناي السلطان 
بعد  شاه؛  حممد  السلطان  بـ  وعرف  اإلسالم  بعد  اسمه  غرّي  الذي   )Alak Betatar

التي تدين باإلسالم، وكان زواجهام بني عام   )22(  "Johor" "جوهر" زواجه من أمرية 
1370-1386م، ويستند الباحثون يف هذا إىل رواية صينية تقول: "جاء وفد من الصني 
ا"  "ما ها وس  السنة  "فوين" )بروناي( سنة 1370م، وكان اسم سلطاهنا يف تلك  إىل 
املوجودة عىل  الكتابات  تارخيي آخر هو  الصينية وترمجته حممد شاه، وإىل دليل  باللغة 
احلجر األثري املسمى بـ "باتو ترسيله" )Batu Tersilah(، املوجودة يف املقربة امللكية 
اإلسالمي  الدين  ومحل  احلكومة  ويل  من  "أول  ييل:  ما  نصه  ومن  بروناي،  بالعاصمة 
حسب رشيعة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم هو جاللة السلطان حممد وأخوه السلطان 
أمحد." وملا أسلم السلطان، أسلم معه رعيته، باستثناء الذين يعيشون يف األماكن النائية، 
إسالم  ومنذ  أمريهم،  دين  يتبعوا  أن  املاليو  عادة  من  وكان  وثنيتهم،  عىل  ظّلوا  فقد 

السلطان حممد أصبحت بروناي سلطنة ماليوية إسالمية حتى اآلن. 
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السلطان  ابنه  بعده  من  احلكم  وتوىل  1402م،  عام  يف  شاه  حممد  السلطان  تويف 
"راج راج بروناي"  "عبد املجيد حسن" يف نفس العام، لكن اسمه مل يذكر يف سلسلة 
ذكرته  لكن   – بروناي  مللوك  األنساب  سلسلة  أي   )Brunei Raja Raja Silsilah(
زار  قد  أنه  املصادر الصينية باسم "مانا- جي- كانا" "Ma-Na-Je-Ka-Na" وذكرت 
الصني وتويف هناك عام 1408م. وبعد وفاته توىل احلكم السلطان "أمحد" عام 1408م، 
وهو الذي أطلق عىل بروناي هذا االسم، إال أنه ال ُيذكر له جهود يف نرش اإلسالم، وقد 
تويف سنة 1425م، ومل يرتك بعده ولدا؛ لذا توىّل احلكم بعده السلطان الرشيف عيل بن 
عجالن )1425 – 1432م(، وكان الرشيف عيل تاجرا وفقيها عربيا جاء من الطائف 
يف عام 1375م تقريبا، وكان له مكانة يف بالد احلجاز يف عهد دولة املامليك بمرص، وقد 
أحرض معه إىل سلطنة بروناي سيفا تذكاريا )Pedang Si Bongkok( ُأهدي إليه من 
اخلليفة العبايس، ويتصل نسب السلطان الرشيف عىل باحلسن بن عيل – ريض اهلل عنهام 
– وقد امتاز بشدة الورع واألخالق الكريمة، باإلضافة إىل فقهه يف الدين؛ لذا تزوج 
من "رتنا كسوما" Ratna Kesuma ابنة السلطان "أمحد" وأصبح سلطانا لربوناي دون 
أدنى معارضة من أحد، وهو من أشهر السالطني الذين حكموا اململكات اإلسالمية يف 
منطقة جنوب رشق آسيا بسبب جهوده العظيمة يف نرش الدعوة اإلسالمية وخصوصا 
توليه  فور  باتو"  "كوتا  مدينة  يف  مسجد  أول  ببناء  فقام  السالم،  دار  بروناي  مملكة  يف 
للتعليم  مركزا  املسجد  من  متخًذا  اجلامعة،  صالة  وأداء  اجلمعة  صالة  إلقامة  احلكم؛ 
والرتبية وملتقى للمسلمني، باإلضافة لتأدية الشعائر اإلسالمية، وكان السلطان يؤّمهم 
فهم بتعاليم اإلسالم، وخيطب اجلمعة فيهم باللغة املاليوية التي تعلمها  يف الصالة، وُيعرِّ
وأتقنها حتى صار فصيحا فيها منذ وقت مبكر ساعده يف ذلك أنه مل يأت إىل بروناي 
ن من  مبارشة من شبه اجلزيرة العربية بل ذهب أوال إىل "مالكا" فاختلط بأهلها، ومتكَّ
لغتها حتى أجاد املاليوية إجادة تامة، ثم جاء إىل بروناي داعيا إىل اهلل عز وجل، وكان 
التي كان يقوم هبا  الكثرية  بجوار أعباء احلكم إماما وخطيبا ومدرسا ؛ وهلذه األدوار 

أطلق عليه املواطنون لقب "السلطان بركات أو بركة". )23(

وقد ازدهرت سلطنة بروناي يف عهده ازدهاًرا كبرًيا، وانترشت الدعوة اإلسالمية 
ليس يف سلطنة بروناي فحسب بل قام املسلمون اجلدد بنرشها يف أنحاء جزيرة "بورنيو" 
وجزر "املولوكاس"، وحتكى بعض الروايات عن رحالته إىل جزيرة "جاوا"، ودعوته 
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قبائلها إىل اإلسالم، واعتناق كثري منهم لإلسالم، وأنه أول من بني هلم مسجدا يف "لرات 
جتكاال"، وبعد عودته إىل بروناي واصل عرض اإلسالم عىل الوفود التي تأيت لزيارة 
السلطنة مثل ما فعل مع "ستيمفورد ريفال" وغريه.. )24( وهو من جعل علم بروناي 
عىل صورة ثالثة أجنحة تشري إىل مراتب الدين الثالثة: اإلسالم، واإليامن، واإلحسان، 
وأّول من أضاف إىل اسم سلطنة بروناي كلمة دار السالم تيمنًا باجلنة وأمنها وخريها 

وسالمها. )25( 

ُتويف السلطان الرشيف عىل عام 1432م، وتوىل ابنه السلطان "سليامن" احلكم عام 
1432م حتى عام 1485م، وقد كان رجال شديد التدين عمل جاهدا عىل نرش تعاليم 
اإلسالم وترسيخها داخل جمتمع بروناي، لكنه مل يقم بنرشها خارج البالد، فلم تذكر له 
جهود يف ذلك، وقد تويف سنة 1511م بعد أن تنازل عن العرش البنه السلطان "بلقية" 
يف عام 1485م الذي توىل احلكم حتى عام 1523م، وخالل تسع وثالثني عاما قضاها 
السلطان "بلقية" يف احلكم شّجع الدعاة عىل نرش اإلسالم يف مجيع بقاع جزيرة "بورنيو" 
السلطنة،  مساحة  عهده  يف  واتسعت  مالكا،  ملك  مع  وثيقة  عالقة  وكّون  والفلبني، 
الفلبني،  فأصبحت تضم مجيع أجزاء جزيرة بورنيو وجزر فالون وسولو ولوزون يف 
وأقبلت يف عهده القبائل يف اجلزر التابعة لسلطنة بروناي عىل اإلسالم بخالف القبائل 
القاطنة يف مناطق نائية، فلم تصلهم الدعوة اإلسالمية حينها لصعوبة وسائل االنتقال 

آنذاك، ووصف املؤرخون عرصه بالعرص الذهبي للسلطنة. )26( 

السادس  السلطان  القهار  ابنه عبد  بلقية عقب وفاته عام 1524م  السلطان  خلف 
بروناي  فيها  واحتفظت  1524حتى1530م،  سنة  من  بروناي  حكم  الذي  لربوناي، 
بكوهنا مركزا للدعوة اإلسالمية، ففي عهده قدم إىل بروناي كثري من العلامء والدعاة 
وخرج منها الكثري من الدعاة إىل اجلزر املحيطة؛ حتى أصبحت بروناي مركزا مشهورا 
لنرش الدعوة اإلسالمية، وخري دليل عىل ذلك رسالة احلاكم األسباين يف مانيال )الفلبني( 
إليه  القهار يطلب منه أن يرسل  Dr.Francisco de sande إىل السلطان عبد  وُيدعى 
دعاة من بروناي لنرش تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة يف اجلزائر الفلبينية)27( وهذه 

الرسالة ُتضعف الرأي القائل بأنه مل يكن له جهود يف نرش الدعوة اإلسالمية. )28(



-29-

ثم توىل السلطان "سيف الرجال" يف عام 1533م احلكم بعد السلطان عبد القهار 
الذي عارص تراجع نفوذ االحتالل الربتغايل يف أرخبيل املاليو أمام توسعات االستعامر 
السلطان  حكم  مدة  طول  ورغم  البالد،  هذه  خريات  استغالل  يف  الطامع  األسباين 
"سيف الرجال" الذي ُتويّف يف عام 1581م إال أنه مل يكن له جهود يف نرش اإلسالم أو 
تقوية السلطنة وتوسيع حدودها، وخلفه ابنه السلطان "شاه بروناي" إال أن حكمه مل 
يطل فقد عاجلته املنية يف العام نفسه، فتوىل احلكم من بعده السلطان "حممد حسن" عام 
1582م السلطان التاسع الذي استعادت بروناي دار السالم يف عهده سالف عهدها 
من القوة واالزدهار، فعىل الرغم من أهنا فقدت بعض الواليات يف جزر الفليبني إال 
أن السلطان قد استطاع أن يضم بعض اجلزر األخرى إىل سلطنته مثل "سولوك بعد أن 
تزّوج من أمريهتا، وضّم كذلك جزر: كاجاين، وفوال، وكراميان" وغريها من اجلزر، 
لتعليم  دينية  فبنوا هناك مسجدا ومدرسة  لينرشوا اإلسالم؛  الدعاة؛  إليها  أرسل  التي 
"أحكام  بـ  ُعرف  بروناي  سلطنة  يف  مكتوب  قانون  أول  وأصدروا  الكريم)29(  القرآن 
حدود  من  الرشيعة  أحكام  تناولت  فصال  وأربعني  سبعة  قرابة  ضّم  بروناي"  قانون 

ومرياث، وقد جرى العمل بأحكام هذا القانون حتى عام 1912م.)30( 

سلطاهنا  بوفاة  بروناي  لسلطنة  األوىل  االزدهار  عصور  من  الفرتة  تلك  انتهت 
التاسع حممد حسن عام 1598م، لتبدأ قرنني من التدهور واالضطرابات بسبب نزاع 
اللصوصية  أعامل  وتفشت  الضعف،  فيها  فدبَّ  السلطة،  عىل  السالطني  وأبناء  أوالد 
والقرصنة، مما هّيئ لدخول اإلنجليز إىل السلطنة يف عام 1841م، وكانت تتمدد عىل 
شبه جزيرة بورنيو والفلبني، فأعاد الربيطانيون رسم خريطتها بل أعادوا تقسيم منطقة 
أرخبيل املاليو وفق املصالح الربيطانية ففصلوا إقليم "ساراواك"Sarawak عن السلطنة 
وعني "جيمس بروك"James Brooke حاكام عليها يف عام 1841م، وتنازلت السلطنة 
جزيرة  رشق  شامل  يف  أخرى  ومراكز  1846م،  سنة   Labuan"البوان" جزيرة  عن 
"بورنيو"، كام تنازل سلطان "سولو" عن مراكز أخرى عام 1878م؛ ليؤسس اإلنجليز 
رشكة "شامل بورنيو" الربيطانية عام 1882م، ويف عام 1888م وضعت بروناي حتت 
احلامية الربيطانية يف عهد السلطان "هاشيم جليل العامل"، وظلت بروناي حممية بريطانية 
أعوام،  ألربعة  بروناي  اليابان  فاحتلت  1941م  الثانية  العاملية  احلرب  قامت  أن  إىل 
ويف عام 1948م عني الربيطانيون حاكم "سارواك" مندوبا ساميا لربيطانيا يف بروناي 
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واستمر ذلك حتى عام 1959م حيث ُدّون دستور "بروناي" وألغى منصب املندوب 
السامي، وقامت يف البالد إدارة منفصلة بناء عىل اتفاقية وقعت بني السلطنة واحلكومة 
الربيطانية؛ ليبدأ السلطان حاج عمر عىل سيف الدين الذي توىل احلكم 1950م مرحلة 
اهلوية  واستعادة  للسلطنة  الثاين  التأسيس  بمرحلة  ُعرفت  بروناي  تاريخ  من  جديدة 

اإلسالمية.
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يمكننا التأريخ ألول وثيقة باحلرف العريب يف سلطنة بروناي بأواخر القرن العارش 
 "Dinasti Sung" امليالدي، فرتوى السجالت الصينية أنه يف عهد أرسة سونج احلاكمة
)960م-1279م( أرسل ملك بروناي وكان اسمه "هيانج - تا" "Hiang Ta" يف عام 
وقايض  نوح،  وشيخ  عيل،  أبو  هم:  عربية  أسامء  حيملون  )سفراء(  ُرسل  ثالثة  977م 
هديته،  عىل  ا  ردًّ الصني  ملك  إىل  حينها  بروناي  ملك  هدايا  ليقّدموا  الصني  إىل  قاسم 
الصينية  احلضارة  عاملا  ووصف  العربية،)31(   باألبجدية  مكتوب  خطاب  معهم  وكان 
احلروف  "إن  الرسالة:   )W.W. Rockhill( وروكهيل   )Friedrich Hirth( هريث 
املكتوبة مجيلة وصغرية، وتقرأ من اليمني إىل الشامل )horizontally(، وترمجت معانيها 
 )imperial majesty( إىل اللغة الصينية؛ "انحنى ملك فوين احرتاما جلاللة اإلمرباطور
ومتنى له أن يعيش أكثر من مليون سنة")32( ولعل احلروف املذكورة هنا هي احلروف 
العربية أو احلروف اجلاوية، وال شك أهنا ليست احلروف الالتينية، فلم يكن قد ظهر 
احلرف الالتيني يف أرخبيل املاليو يف ذلك الوقت. كام أهنا ليست اللغة السنسكريتية أو 
اهلندية، فقارئ الرسالة رئيس الوفد كام تقول الرواية التارخيية عريب، وكانت احلروف 
هذه  أن  ريب  فال  ثمَّ  ومن  الوقت،  ذلك  يف  واستخدمت  انترشت  قد  العربية  اجلاوية 

الرسالة كانت مكتوبة باللغة العربية.)33( 

)٣(
قدم الوثائق العربية فـي �سلطنة بروناي
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وُتشري بعض املصادر)34( إىل أن معرفة قبائل بروناي باللغة العربية تعود إىل القرن 
الثالث عرش امليالدي، مستدلني بالنقوش العربية عىل بعض مقابر املسلمني التي اكتشفت 
يف دائرة "جوان" عام 1972م، وتعود إىل عام 1418-1419م وقد حفر عليها أسامء 
أصحاهبا وتاريخ وفاهتم باللفظ العريب، منها مقربة يف منطقة "رانجاس" "Rangas" يف 
قلب عاصمة سلطنة بروناي لرجل مسلم ُحفر عليها اسم صاحبها باألبجدية العربية 
عيل"،  "أبو  بالعربية  تعنى  التي   "Pu-Kung-Shih-Mu" "شيخ مو – – كونج  "فو  بـ 
سنة   Chun yu حكومة  من  موفدا  بروناي  إىل  قدموا  الذين  الصني  مسلمي  من  وأنه 
1264م، وأنه مات يف العام نفسه، وقد قرر Wolfgang Franke وChen Ten Fan أن 
هذا القرب لرجل مسلم من أرسة "بو" جاء من دائرة جوان يف عهد أرسة سونج الصينية 
بعض  التاريخ، ومعرفة  هذا  قبل  بروناي  املسلمني يف  ُيرجح وجود  مما    )35( احلاكمة. 

قبائلها باحلرف العريب.

يف  أرسل   "Hung Wu " "هونج وو" وجاء يف سجالت الصني أن امللك الصيني 
عام 1370م رسولني مها: Chong Ching Tzo  وSin Tzo  إىل بروناي، وكان حيكم 
حممد  تعني  "ما" التي  بروناي ملك مسلم يسمى "ماها-مو-سا" "Mah Mo Sa"أو 
لـ  اختصار  هو  الصينيني  لدى  "ما"  اللفظ  إن  حيث  الصينية  اإلقليمية  باللهجة  شاه 
هذا  أرسل  عام 1371م  اجلديدة")36( ويف  "الربيطانية  "حممد" كام جاء يف موسوعة 
امللك وفدا حيمل رسالة إىل الصني مكتوبة بخط خاص يشبه شكله كتابة "هويكو" التي 
الذين  العربية، وهي طريقة كتابة املسلمني ذوي األصول الرتكية  أصلها من احلروف 
تشبه  بروناي  ملك  كتابة  كانت  فإذا  الصني.)37(  يف  "بيغور"  منطقة  يف  يسكنون  كانوا 
كتابة هويكو، فإن هذا يرجح أن اللغة العربية ُعرفت يف بروناي قبل عام 1370م ألن 
إتقان الكتابة العربية حيتاج وقت ليس بالقصري حتى تصبح شائعة يتقنها كثري من أهل 

بروناي، وُتصبح لغة املخاطبات الرسمية للسلطنة. )38(  

ما كتب عىل  بروناي  القديمة يف سلطنة  العربية  للكتابات  التارخيية  الشواهد  ومن 
عىل  الرشيف  السلطان  قرب  عىل  فنُقش  العربية،  باللغة  وأوالدهم  السالطني  مقابر 
اسم  إىل  ُيشري  ما  بالعربية  السالم  دار  لربوناي  امللوكية  السلسلة  يف  الرابع  السلطان 
السلطان وتاريخ وفاته عام 1432م. وكذلك ُحفر باحلرف العريب اسم وتاريخ وفاة 
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وتقع  قربها،)39(  عىل  شاه"  حممد  بن  حسن  املجيد  "عبد  السلطان  األمري  بنت  رقية 
Kota Batu، بالعاصمة بندر رسي  املقربتان داخل مقابر املسلمني حاليا يف كوتا باتو 
بكاوانBandar Seri Begawan ويف اجلهة املقابلة ُتوجد مقابر أرسة السلطان احلاج 
عمر عىل سيف الدين، وعىل مقربة منها أقيم حديثا مسجد ويل العهد املهتدي باهلل، وقد 
زار الباحث تلك املنطقة ورأي النقوش العربية بام يؤكد معرفة سلطنة بروناي باللغة 

منذ القرن الرابع عرش امليالدي. 

ومما ُيؤكد قدم استعامل اللغة العربية يف سلطنة بروناي بعض النقود األثرية التي ُعثر 
عليها يف بعض أعامل احلفر وأودعت يف متحف سلطنة بروناي ومكتوب عليها باللفظ 
"السلطان العادل"، وترجع إىل عهد السلطان حممد حسن )1605-1620م(  العريب 
بروناي املحفوظة يف متحف مركز  العربية يف سلطنة  للكتابات  التارخيية  الوثائق  ومن 
الدعوة اإلسالمية نسخ قديمة من خطب اجلمعة يف عرص السلطان عىل سيف الدين 
الثاين )عام 1829- 1852م( والسلطان عبد املهيمن )عام  1852- 1885م( ُكتبت 
نصوصها باللغة العربية بخط يدوي رائع مما يدل عىل استعامل اللغة العربية يف بروناي 
قبل ذلك يف نطاق أوسع، وقد علق كاتبها عىل معانيها باللغـة املاليويـة؛ ليسهل عىل 
َمن يريد االستفادة منها من غري ُمتقني العربية فهمها، ومن حمتويات تلك اخلطب التي 
النصائح  وبعض  والتوحيد،  والعبادات،  الفاحتة،  سورة  معانى  رشح  بالعربية  ُكتبت 
األخالقية، وأحوال العباد يوم القيامة، لكن ال ُيوجد ما ُيشري إىل كاتبها، وربام يكون 
عدد من العلامء املحليني امللقبني بداتوءر إمام، وتوان إمام، وخطيب، وموديم، وكان 
القرن السابع عرش امليالدي شهد رواجا علميا، فربام كانوا هم الذيــن سامهوا يف كتابـة 
تلــك اخلطب ثم وضعوا عليها أسامء السالطني يف عصورهــم راجني بركـة اهلل هلم 

أو تقديرا لسيادهتم. )40(

التارخيية ُتشري إىل احتاملية معرفة سلطنة بروناي  الروايات  نخلص مما سبق إىل أن 
باللغة العربية منذ القرن العارش امليالدي، وأن عدًدا من العرب نزلوا هبا وخري دليل عىل 
ذلك أنه قد ُعثر عىل قبور قديمة يف بروناي وحوهلا ُكتب عليها أسامء أصحاهبا باحلرف 
العريب، وتؤكد األدلة التارخيية معرفة سلطنة بروناي باللغة العربية مع حتّول السلطنة 
إىل اإلسالم رسميا يف منتصف القرن الرابع عرش امليالدي وذلك بعد أن اعتنق السلطان 
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"أوانج ألق بتاتر اإلسالم" وغرّي اسمه إىل حممد شاه، وتبعه يف ذلك أرسته وكبار رجال 
الدولة، وكان ذلك عىل يد التاجر العريب القادم من شبه اجلزيرة العربية الرشيف عيل 
الذي بنى أول مسجد ألداء صالة اجلامعة وصالة اجلمعة، وكان أول مدرسة للعربية 
الوثائق  السلطان كل أسبوع، وأن هناك عديد من  فيه  ُيدرس  الدين  بأمور  والتعريف 
نصوص  وجود  تؤكد  اإلسالمية  الدعوة  مركز  ومتحف  بروناي  متحف  يف  التارخيية 
طويلة ُكتبت باللغة العربية يف القرن السابع عرش امليالدي، وأن املصادر الصينية أشارت 

إىل رسائل متبادلة بني سالطني بروناي وملوك الصني ُكتبت باحلرف العريب.

مع  العربية  باللغة  السالم  دار  بروناي  معرفة  عىل  الشواهد  من  الكثري  دلت  وإن   
وصول اإلسالم إال أنه مل يتوّفر من الشواهد التارخيية ما حيكى لنا تفاصيل واقع اللغة 
التي دخلت بعدهم  الرابع عرش واخلامس عرش والسادس عرش  القرن  العربية خالل 
سلطنة بروناي يف قرنني من التدهور السيايس ورصاع أبناء السالطني عىل حكم اململكة 
املمتدة عىل كامل جزيرة بورنيو والفلبني، وما أعقب ذلك من احتالل برتغايل ثم أسباين 

ثم بريطاين ثم ياباين ثم بريطاين مرة أخرى شهدت معه اللغة العربية تراجعا كبرًيا.
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يمكننا القول إن تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم مرت بمرحلتني: 
األوىل: قبل إنشاء املدارس النظامية، وكانت دراسة اللغة العربية يف املدارس الشعبية 
الدعاة  أيدي  عىل   )Balai-balai( "النوادي"  اخلاصة  واملجالس  املساجد  يف  املتمثلة 
الربوناويني مـن تالميذهم بجهود فردية ونفقة طائفة حريصة عىل  الدعاة  ثم  العرب 
تعلم الدين ولغته، ومل يكتف بعض أبناء بروناي يف هذه املرحلة بالدراسة يف مساجد 
ومصليات السلطنة، فسافروا إيل دول إسالمية جماورة يف أرخبيـل املاليو برحالت سفر 
فردية عىل نفقته اخلاصة ليس طلًبا لشهادة علمية بل ليتلقى العلم عن شيخ أو عامل أو 
حلقة يف مسجد، كام ذهب بعض الربوناويني إىل مكة ألداء فريضة احلج فمكثوا هنـاك 
التعليــم  ونرشوا  بروناي  إىل  رجعوا  ثم  العربية  واللغة  الدين  لدراسة  سنوات  عـدة 

الديني وبعض قواعد العربية يف املساجد، والنوادي، وبيوهتم. )41(

القرن  منتصف  استمر حتى  الذي  املسجد  النظامي يف  التعليم غري  تقسيم  ويمكن 
العرشين إىل نوعني:

للذين  شفوي  أساس  عىل  يقوم  التعليم  من  النوع  وهذا  العوام  تعليم  األول: 
وذكر  القرآن،  قراءة  فيه  وُيدّرس  اجلاوية،  العربية  احلروف  وقراءة  الكتابة  يعرفون  ال 

)٤(
دور التعليم غري النظامي "امل�سجد" فـي ن�سر اللغة 

العربية ب�سلطنة بروناي
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األناشيد  من  )جمموعة  واحلرضة  األذكار(،  أوراد  من  )ورد  سامن  وراتب  بروناي، 
برتتيب خاص( وفروض العني والكفاية يف الدين اإلسالمي ضمن حلقات ُتعّلم الفقه 

والفرائض وأحكام النكاح التي كانت باملاليوية.

احلروف  الكتابة وقراءة  يعرف  التعليم ملن  النوع من  تعليم اخلواص وهذا  الثاين: 
وباب  والفرائض،  الفقـه،  مثل:  اإلسالمية  العلوم  فيه  وُتدرس  اجلاوية،  العربية 
النكاح، والتصوف، واألخالق، والتوحيد، باإلضافة إىل قواعد اللغة العربيـة )النحو 
داود  تأليف  املهتدين  الفقه: سبيل  يدرسوهنا يف  التي  الكتب  أهم  والرصف(، وكانت 
غاية  كتاب:  الفرائض  ويف  الرانريي،  تأليف  املستقيم  ورصاط  واملخترص  فطاين، 
باب  الباب ملريدي  إيضاح  النكاح كتاب  التقريب يف اإلرث والتعصيب، ويف أحكام 
النكاح بالصواب، ويف التصوف كتاب وشاح األفراح وهداية الوليد للوليد، ويف اللغة 
عبد  أمحد  بن  حممد  الشيخ  تأليف  األجرومية  متممة  رشح  الدرية  الكواكب  العربية: 
إعداد طائفة  يستهدف  الكتب  لتلك  الدراسة  النوع من  األهدل)42( وكان هذا  الباري 
من أبناء السلطنة؛ ليكونوا موظفني يعملون كقضاة وأئمة للمساجد ومدرسني لعلوم 

الدين، ومنهم يكون املأذون الرشعي.

تعليم  امليالدي  عرش  السابع  وبدايات  عرش  السادس  القرن  أواخر  يف  ازدهر  وقد 
اللغة العربية واخلط العريب لكتابة بعض العلوم اإلسالمية بدافع من حرصهم عىل تعلم 
أحكام اإلسالم وقراءة كتابه الكريم، وأقبل املسلمون عىل إرسال أوالدهم إىل أستاذ 
موثوق يف علمه ومشهود له بالتقوى، حيفظهم القرآن ويعلمهم العربية قراءة وكتابة، 
يصلنا  ومل  والعربية،  الدينية  العلوم  لتلقي  مدارس  واملكاتب  املساجد  من  متخذين 
تفاصيل كثرية عن تلك احلقبة سوى بعض احلكايات التي نقلها بعض علامء السلطنة 
يف أواخر القرن التاسع عرش عن شيوخهم الذين تلقوا العلم أواخر القرن الثامن عرش 
وبدايات القرن التاسع عرش يف بالد األرخبيل املاليو أو يف بالد احلجاز بنفقة شخصية، 
ثم عادوا ليعلموا جيال جديدا يف املساجد والبيوت تعاليم اإلسالم وأساسيات اللغة 
السيام العبارات العربية التي حيتاج إليها مسلمو بروناي يف حياهتم الدينية، ومن أشهر 

علامء السلطنة الذين تلقوا تعليمهم يف املسجد قبل أن يظهر التعليم النظامي. )43(

بيهن خطيب حممد بن حسن: وقد ولد يف قرية تسمى "لورونج سكونا" سنة 1860م 
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ميدين  مهاراج حاج  داتوء رسي  بيهن  يد  فيها عىل  وتعمق  اإلسالمية  العلوم  ودرس 
الفقه وأحكام  بروناي  أبناء  بتعليم  الدين، وقام  بن نخهودا مجبول، وبنجريان رشيف 
النكاح، وكان جيلس لتعليم القراءة يف بيته بال مقابل، وتويف - رمحه اهلل - سنة 1941م.

بيهن رساج خطيب حاج أبو حنيفة بن احلاج حممد صالح: وقد ولد عام 1870م 
القرآن الكريم، وأول من دعا إىل أن تكون هناك مادة  واشتهر بجامل صوته يف تالوة 
وكانت  1913م  عام  بالسلطنة  نظامية  مدرسة  أول  يف  اإلسالمي  الدين  لتدريس 
التوحيد  علم  يف  األمة"  "اعتقاد  وكتابه  بروناي،  سلطنة  يف  اإلنشاء  طور  يف  مازالت 
الربوناوية  املكتبة  به  احتفظت  ما  أقدم  وكتاب "Himpunan Syarat Hukum" من 

من مؤلفات. 

توان إمام عبد الرمحن بن أوانج مت رسودين: وقد ولد عام 1872م يف قرية بوكيت 
سالت، ودرس العلوم الدينية عىل يد بعض دعاة األرخبيل املاليو وأقام يف بالد احلجاز 
مخس سنوات بعد أداء فريضة احلّج يتعلم العربية وعلوم اإلسالمية، وكان جيلس لتعليم 

القراءة يف املسجد بال مقابل، وتويف - رمحه اهلل - سنة 1945م. 

"ليمونجن"  قرية  ولد يف  وقد  الرمحن سمباس:  عبد  بن  الرزاق  عبد  بيهن خطيب 
والتاميل  كالصينية  األجنبية  اللغات  وبعض  اإلسالمية  العلوم  ودرس  1875م،  عام 
واإلنجليزية، وألف عدًدا من الكتب إال أهنا فقدت، ومل يبق منها شيًئا، وتويف - رمحه 

اهلل - سنة 1943م.

مربوت أوانج توغكل بن جوجو: وقد ُولد يف قرية "Ujung Bukit" عام 1880م. 
ودرس العلوم الدينية عىل أيدي عدد من علامء الدين يف املساجد، وختصص يف تدريس 

القرآن الكريم واألذكار يف املسجد، وتويف - رمحه اهلل - سنة 1945م.

قرية  يف  ولد  طاهري:  بن  متاسيم  حاج  بادوكا  رسي  داتوء  إمام  توان  بيهن  بكاوان 
"لورونج سكونا" عام 1885م، وتلقى العلوم الدينية عىل يد بعض من علامء بروناي 
ُيعّلم يف  مثل بيهن داتوء إمام أبو بكر بن عبد الرمحن، وقد عاش سبعة وتسعني عاما 
املساجد، ويتحرك بني القبائل يعرفهم باإلسالم منذ عرص السلطان "هاشم جليل" إىل 

عهد السلطان احلاج "حسن البلقية"، وتويف - رمحه اهلل - سنة 1981م.
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بنجريان دكادوغ بنجريان حاج حممد صالح بن بنجريان أنق حاج حممد: وقد ولد يف 
قرية "بنجريان فمنجا الما" عام 1890م، وتعلم العلوم الدينية عىل يد عدد من علامء 
س أسبوعيا يف املسجد، وهو أول من توىل منصب  بروناي وأرخبيل املاليو، وكان ُيدرِّ

قايض بروناي عام 1940م، وتويف - رمحه اهلل - سنة 1969م.

موديم حاج حييى بن صديق: وقد ولد يف قرية "سابا" عام 1890م، وتعلم العلوم 
الدينية عىل يد جده خطيب سايدي، وعىل يد شيخه بيهن داتوء إمام حاج عبد موكتي 
بن حاج نرس، وبنجريان دكادوغ بنجريان حاج حممد صالح. وتويف - رمحه اهلل - سنة 

1942م.

بيهن أودانا خطيب داتوء رسي بادوكا حاج أوانج عمر بن رنده: وقد ولد يف قرية 
"سوغي كداين" عام 1891م، ودرس العلوم الدينية يف والية سابه Sabah ورساواق 
Sarawak املاليزية عىل يد كثري من العلامء أشهرهم "رشيف مشهور" الذي درس عىل 

يده علم التوحيد، ومن شيوخه يف بروناي "هبني داتوء أودانا منرتي حاج أليم".

"فنداي  قرية  يف  ولد  وقد  أفوغ:  جورو  بن  سعاد  حممد  حاج  خطيب  رساج  بيهن 
وكتاب  1948م،  عام  املدارس  لطالب  الدينية  الرتبية  كتاب  كتب  الذي  وهو  بيس" 
أذكار "راتب احلداد" وأناشيد "راتب ثمن" يف املدح النبوي، وكان مرشفا عىل تدريس 
الرتبية الدينية يف املدارس املاليوية واإلنجليزية سنة 1948م، وتويف - رمحه اهلل - سنة 

1978م. 

املرحلة الثانية: مرحلة التعليم النظامي ففي عام 1931م بدأت تدّب ُروح جديدة 
يف السلطنة بإنشاء أول مدرسة ماليوية نظامية )44( ومل تكن موضع إقبال من املجتمع 
الربوناوي يف بداياهتا، وكانت ضمن براجمها التعليمية مادة الرتبية اإلسالمية التي كانت 
ُتدّرس احلروف وبعض الكلامت وقليل من اجلمل العربية الدينية، ثم أقيمت أول مدرسة 
دينية عربية 1941م إال أهنا مل تستمر سوى عام واحد ورسعان ما ُأغلقت بسبب احلرب 
للعمل  واإلنجليزية  املاليوية  املدارس  مع عودة  احلرب  بعد  ترجع  ومل  الثانية،  العاملية 

حتى كان عهد احلاج عمر عىل سيف الدين.

السلطان  عهد  يف  األول  التأسيس  منذ  بروناي  سلطنة  يف  املسجد  مازال  وأخريا 
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"الرشيف عيل" يف القرن الرابع عرش امليالدي يقوم بدور بارز يف حياة مسلمي بروناي 
الذين اعتمدوا عليه اعتامًدا كليًّا يف التعرف عىل تعاليم اإلسالم، فتنعقد أسبوعًيا دروس 
من القرآن الكريم يومي اجلمعة واألحد ودروس الفقه والتوحيد والتصوف واألخالق 
االستشهاد  الدروس  هذه  ويتخلل  والعشاء،  املغرب  بني  واخلميس  اإلثنني  يومي 
القرآن الكريم،  العربية، باإلضافة إىل جمالس تعليم تالوة  باللغة  باآليات واألحاديث 
لفهم  وكتابة؛  قراءة  العربية  اللغة  أساسيات  يف  أسبوعيا  درسا  املساجد  بعض  وُتقيم 

أذكار وأدعية الصالة. )45(

نطق  مثل:  حمددة،  حاالت  يف  هبا  بالتلفظ  ُيكتفي  العربية  اللغة  كانت  أن  وبعد 
العبادات  نيـات  ألفاظ  وحفـظ  اإلسالم،  يعتنق  أن  أراد  ملن  العربيـة  باللغة  الشهادتني 
جمالس  وأذكار  أناشيد  وقراءة  العربية،  باللغة  واحلج  والصيام،  كـالصالة،  اإلسالمية 
أذكار  يوم سبت وغريها من  األنام كل  ليلة اخلميس، وذكر أرشف  األسبوعية  التهليل 
املناسبات الدينية التي ُتقرأ مجيعها باللغـة العربيـة وال يعرف قائلوها معانيها غالًبا،)46( 
املدارس  انتشار  مع  بروناي  سلطنة  يف  مساحتها  واتسعت  العربية  اللغة  مكانة  تطّورت 
إىل  تطورت  التي  العليا  اإلسالمية  املعاهد  وإقامة  الدينية  املدارس  وتضاعف  العربية 
وتضاعف  الرشعية،  والعلوم  العربية  اللغة  يف  املتخصصني  مئات  خّرجت  جامعتني 
أعداد الذين يتعلموهنا رسميا يف املدارس واملعاهد واجلامعات، تلك أبرز معامل املرحلة 
السلطان  عهد  يف  1950م  سنة  بدأت  التي  بروناي  يف  العربية  اللغة  مسرية  من  الثانية 
الدين حيث ازدهرت احلياة السياسية  الثامن والعرشين السلطان حاج عمر عيل سيف 
فيعد  األول،  حسن  حممد  السلطان  منذ رحيل  قرون  توقف  بعد  والعلمية  واالقتصادية 
عهد السلطان حاج عمر عىل سيف الدين وابنه السلطان احلاج حسن البلقية معز الدين 
والدولة السلطان التاسع والعرشين لربوناي دار السالم عهد التأسيس احلقيقي لسلطنة 
بروناي كدولة حديثة الّلذينيِ مل تتوقف جهودمها عن مواصلة النهوض بالتعليم ال سيام 
عىل مستوى املدارس الدينية والعربية التي كانت تطورا للحلقات واملكاتب التي تعلم 
رمزا  كاملسجد  اإلسالمية  العربية  املدرسة  وأصبحت  العربية،  واللغة  اإلسالمية  العلوم 
املتعلمون عىل االلتحاق هبا حيث  املنطقة، وكثر عددها وأقبل  لوجود اإلسالم يف هذه 
كانت تعدهم إلكامل تعليمهم يف اجلامعات اإلسالمية يف البالد العربية، وما زالت اللغة 
العربية آخذة يف التنامي يف سلطنة بروناي كام ستتناول الدراسة بالتفصيل يف الفصل التايل.
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تتعدد اللغات والثقافات يف بروناي تبًعا لتعدد األعراق واألجناس هبا، وتأيت أعداد 
ان سلطنة  املنترشة بني سكَّ اللغات  ترتيب  متأخرة يف  العربية يف مرتبة  باللغة  الناطقني 
ويتكون  2005م،  عام  إحصاء  يف  نسمة   380.000 حوايل  عددهم  البالغ  بروناي 
بروين   ،Dusun Bisaya، دوسون  بسايا   ،Belait )بالئيت  أصلية هي  قبائل  من سبع 
قبائل  وثالث   ،)Tutong توتونج   ،Murut موروت   ،Kedayan كدايان   ،Brunei

وافدة )إيبا Iban، الصينيون Cina، بونان Punan(، ومن القبائل السبع األصلية ثالث 
يدينون باإلسالم، وهي: بروين، كدايان، توتونج، وينتمى بعض أبناء توتونج ودوسون 
إىل اإلسالم، ونظرا الرتباط انتشار اللغة العربية باعتناق الدين اإلسالمي، فإن اللغة 
العربية ترتاجع يف واليات توتنج ومتبورونج وبالئيت، ويمكننا تصنيف النسب املئوية 

لألجناس واألعراق املتعددة يف املجتمع الربوناوي كالتايل:

السكان  إمجايل  من  املئوية  ونسبتهم  األصليني  السكان  من   )Malay( املاليو    -1
السكان  مُتثل  قبائل  سبع  وتشمل   السلطنة  سكان  من  األكرب  النسبة  فهم   ٪67.2
 ،)Dusun( ودوسون  وبروناي،   ،)Bisaya( وبيسايا   ،)Belait( بالئيت  األصليني: 
قبيلة  وتعتنق   .)Tutong( وتوتونج   ،)Murut( وموروت   ،)Kedayan( وكدايان 

)٥(
موقع اللغة العربية بني اللغات فـي �سلطنة بروناي
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الذي  اجلان  تعظيم  من  ألجدادهم  تقليدا  لإلسالم  خمالفة  عقيدة   Dusun "دوسون" 
ودفع  اليومية  باملصالح  القيام  تستطيع  آهلتهم  وأن   Daghato "دغاتو"  عليه  يطلقون 

البالء والوباء، وأن من خيالف هذه االعتقادات سيصاب بالعذاب والبـالء.

2- الصينيون من السكان األصليني ٪15 .

 ،Kelabit كالبت ،Dayak داياك ،Iban 3- قبائل أخرى من السكان األصليني إيبان
بخالف  باملسيحية  تدين  التي   Murut "موروت"  وقبيلة   ،Punan وبونان  ودوسون، 
غريها من القبائل التي هلا عقائد خمتلفة مثل قبيلة "إبان" Iban، فبعضهم ليس له دين، 
املوجودة،  اآلهلة  القوى، وأقوى  إله  "فتارا" وهو  يدعى  إهلا  للعامل  أن  يعتقد  وبعضهم 
وبعضهم يعتقد يف األصوات التي تصدرها أجناس العصافري، وهذا يسمى عندهم بـ 
"أبجغاي"، فإذا سمع اإليباين صوتا من عصفور معني فهذا عالقة وقوع مصيبة ما، وإذا 
سمع صوتا من عصفور آخر، فهذا إشارة إىل حدوث شىء طيب. )والذي يسمى عندنا 
يف اإلسالم الطريه(. ويعتقدون مجيعا بأرواح املوتى وأهنا تقدم هلم النفع يف هذه احلياة، 
لذا فإن كبار السن منهم حينام يأتى موسم احلصاد – أي حصاد األرز – ينادون بأعىل 

أصواهتم عىل أرواح املوتى من أجل أن تيرس هلم عملية احلصاد ويكثر اإلنتاج. )47(
4- جنسيات أخرى من الفليبينيني واهلنود واألوربيني وغريهم. ٪11. )48(

التعدد  السالم يف ضوء هذا  دار  بروناي  السائدة يف سلطنة  اللغات  إىل  نظرنا  وإذا 
العرقي فسنجدها وفق الرتتيب التايل:

اللغة  التي ُيطلق عليها هباسا ماليو )Bahasa Melayu( وهي  اللغة املاليوية   -1
الرسمية للدولة، كام جاء يف املادة الثانية واخلمسني البند األول من الدستور الربوناوي 
املؤسسات  يف  الرسمية  واملراسالت  اخلطابات  لغة  فهي  1959م)49(،  عام  يف  الصادر 
واللهجة  الدراسية،  مواده  وإحدى  التعليم  ولغة  البلد،  داخل  احلكومية  واملكاتب 
التخاطب  لغة  هي  حركات،  ثالث  منها  فقط،  فونيام   22 من  املكونة  منها  الربوناوية 

السائدة بني عامة املواطنني. 

2- اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية الثانية يف الدولة، تستخدم يف املخاطبات الرسمية 
ويف جماالت التعليم، والتجارة والصناعة.
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مدارس غري حكومية،  وهلا  التلفاز،  برامج  بعض  لغة  ُتوجد يف  الصينية  اللغة   -3
وُتوجد يف بعض جماالت التجارة والصناعة.

واجلامعات  العربية  واملعاهد  املدارس  أروقة  يف  تستخدم  العربية  اللغة   -4
اإلسالمية، "وهلا وضع خـاص خيتلف عن اللغات التـي ذكرناها سابقا؛ حيث تتمتع 
اللغة العربية بمكانة مقدسـة إذ حيرتم الذي جييد هذه اللغة احرتاما يكتسب بعدا دينيا؛ 
واإلسالم  القرآن  فهم  أمهية  يقرن  الذي  الشعب  لدى  الراسخ  الديني  لالعتقاد  نتيجة 
العربية قد فهم اإلسالم أكثر من  العربية، ويعتقد العوام بأن الذي جييد  اللغة  بمعرفة 
س اللغة العربية حديًثا فـي مجيع املستويات الدراسية يف بروناي من  غريه." )50( وُتدرَّ
رياض األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية واجلامعية، بل هنـاك مدارس حكومية 
خاصة تنسب إىل العربية وتستخدم اللغة العربية كلغة تدريس ألغلبية موادها، وسوف 

نتحدث عن هذه املدارس فيام بعد.

وهي  وموروت(  وبيسايا،  ودوسون،  وبالئيت،  )توتونج،  املحلية  اللغات   -5
هلجات حملية، ُتستخدم يف جماالت حمدودة مثل التخاطب بني أفراد القبائل، وجل هذه 

اللغات غري مكتوب، ومن املتوقع أن تنقرض هذه اللغات ملحدودية استخداماهتا.

6- اللغة اهلندية، واللغة النِّيَبليِّة: وُتوجد يف لغة بعض برامج التلفاز، فهي إحدى 
اللغات اإلعالمية، ويف بعض جماالت احلياة اليومية.

بكاوان  رسي  بندر  العاصمة  تشمل  التي  موارا  بروناي  حمافظة  إن  القول  ويمكننا 
حمافظات  أكثر  ألهنا  نظًرا  بالعربية  الناطقني  كان  السُّ فيها  ينترش  التي  املناطق  أكثر  هي 
بروناي من حيث أعداد السكان املسلمني، فهي مركز ألنشطة املسلمني، وهبا الوزارات 
واملؤسسات اإلعالمية والدعوية، ويفوق عدد املدارس العربية بمحافظة بروناي موارا 
مجيع املحافظات جمتمعة، ومدارسها أكثر كثافة طالبية مقارنة بنظائرها يف املحافظات 
س اللغة العربية كإحدي املواد الدراسية  األخرى، وكذلك املدارس الدينية هبا التي ُتدرِّ
يف الفصول املسائية أعدادها أضعاف أعداد املدارس يف املحافظات األخرى، باإلضافة 
"اقرأ"  "الفالح" ومدرسة  مدرسة  مثل  حكومية  غري  عربية  مدراس  بالعاصمة  أن  إىل 
وستبدأ مدرسة عربية ثالثة "مفتاح النور" عملها يف سلطنة بروناي عام 2018م، وتأيت 
املحافظات الثالث: توتونج، وبالئيت، ومتبورونج يف مرتبة واحدة بعد العاصمة حيث 



-44-

وكثافتها  العربية  املدارس  عدد  ويقّل  املحلية،  اللهجات  وتنترش  املسلمني،  عدد  يقل 
الطالبية، وهذا ما توضحه اخلريطة التالية:

انتشار اللغة العربية يف حمافظات سلطنة بروناي دار السالم
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اجلزيرة  شامل  يف  منترشا  كان  الذي  النبطي  اخلط  إىل  العريب  احلرف  جذور  تعود 
العربية يف احلرية واألنبار وغريمها قبل جميء اإلسالم، والنبط هم قوم من الساميني كانوا 
يتكلمون اللهجة اآلرامية التي شاعت يف سوريا والعراق يف ذلك الوقت، وقد اشتق 
النبط خطوط أبجديتهم من اخلط الفينيقي، وكان الفينيقيون – وهم من األقوام السامية 
العامل  الرموز ألبجديتهم، ورثه عنهم بعض شعوب  نظاًما من  – قد وضعوا  القديمة 
ومل تكن الكتابة التي  القديم بعد أن أحدثوا فيه بعض التغيريات، عىل مر الزمان. )51( 
وصلت العرب من األنبار قبيل اإلسالم موضع عنايتهم أول األمر؛ ألهنم أهل حفظ 
فأغناهم  وحروهبم،  أيامهم  وضابط  تارخيهم  دواوين  هي  أشعارهم  فكانت  ورواية، 
العرب  التي دعت  التدوين  وتبعه حركة  حتى جاء اإلسالم  الكتابة، )52(  حفظهم عن 
إىل االهتامم بالكتابة العربية التي كانت بال نقط أو شكل، فلام فشا اللحن بعد اختالط 
العرب بالعجم، وحاجة غري العرب إىل تالوة القرآن الكريم، وضع أبو األسود الدؤيل 
جاء  ثم  األمر،  أول  يف  نقط  صورة  أخذ  الذي  والسكون(  )احلركات  والشكل  النقط 
اخلليل بن أمحد فجعل الشكل عىل صور حروف ُمصغرة بدال من عالمات أيب األسود؛ 

)٦(
اللغة العربية فـي اأبجدية بروناي



-46-

ثّم تطّور ليصبح عىل الصورة التي عليها اآلن. )53(

املاليوية،  الكتابة  وانتشار  اهلنود  جميء  قبل  املاليو  جزر  يف  الكتابة  إىل  نظرنا  وإذا 
"كمبوديا"  كتابة  مثل  انقرضت  التي  الكتابات  من  العديد  بني  تنوعت  فسنجدها 
القديمة، وكتابة ُتسّمى بـ "رينجوع" اكتشفت يف "سومطرا" اجلنوبية، وكتابة ُتسّمى بـ 
"كاوي" اكتشفت يف "جاوا"، وكتابة ُتسّمى بـ "بعكولو"، و"باليمبع"، وعُثر عىل أربع 
أحجار حفر عليها بلغة املاليو القديمة التي كانت ُتكتب بلغة قبيلة "باالو" و"ناكريي" 
القرن  النقوش قد كتبت يف أواخر  اهلند، ويفرتض أن تكون هذه  القادمتني من شامل 

السابع امليالدي، وهو بداية عهد اإلمرباطور "رسي وجيايا" يف أرخبيل املاليو )54(.

السابع  القرن  إىل  تارخيها  يعود  املاليوية  الكتابة  أن  إىل  املصادر  بعض  وتشري 
امليالدي يف جنوب سومطرة ويبدو أن جزيرة Perlak وسمودرا فاساي كانت مجيعها 
املاليوية  اللغة  إليها، وكانت  الربتغايل  مقارا لسلطات إسالمية قبل وصول االستعامر 
املنيش  القادر  عبد  بن  اهلل  عبد  كتب  وهبا  سواء،  حد  عىل  والشعب  البالط  لغة  آنذاك 
"حكايات عبد اهلل"، وظلت الكتابة املاليوية القديمة باحلروف  سريته املشهورة باسم 
السنسكراتية اهلندية القديمة حتى القرن الثالث عرش امليالدي الذي شهد مرحلة انتقال 
الكتابة املاليوية إىل احلرف العريب، ورغم أن التاريخ يشري إىل وجود عالقات جتارية بني 
العرب والعامل املاليوي قبل اإلسالم إال أن العربية مل تؤثر يف الكتابة املاليوية إال بعد 
جميء اإلسالم، وخاصة بعد اعتناق رؤساء املاملك لإلسالم، ومن أشهر تلك املاملك: 

"آتشيه"، و"مالكا"، وبروناي لعدم اهتامم التجار العرب بالكتابة قبل اإلسالم)55(. 

والربتغالية  اهلندية  مثل  هبا  احتكت  التي  باللغات  تأثرت  قد  املاليوية  كانت  وإذا 
العربية  اللغة  فارتباط  األكرب،  التأثري  هلا  كان  العربية  اللغة  أن  إال  واليابانية  واهلولندية 
ا  سموًّ هلا  وجعل  برونيو،  جزيرة  أنحاء  سائر  يف  والذيوع  االنتشار  هلا  أتاح  باإلسالم 
ورفعة يف املرتبة عىل سائر اللغات العاملية األخرى، فتبنى سكان جزر األرخبيل لكتابة 

لغتهم املحلية املاليوية. )56(

"وتأّثرت املاليوية دون غريها من لغات املنطقة بلغة العرب؛ ألن موطن الناطقني 
لالتصاالت  أساسيا  ممرا  يعد  الذي  "ملقا"  مضيق  ضفتي  عىل  كان  قديام  باملاليوية 
توقفهم بمضيق  التجار يف  آسيا وغرهبا وأوروبا؛ مما دفع  البحرية بني رشق  والتجارة 
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ملقا إىل استخدام املاليوية لغة لالتصال التجاري، كام قامت يف هذه املنطقة حكومات 
وممالك ماليوية كبرية لفرتة طويلة مثل رسي وجيابا، وجامبي، وملقا، وأتشيه، وجوهور 
اللغة  أن  كام  املنطقة،  يف  اللغات  من  غريها  عىل  وهيمنة  مكانة  لغتها  منح  مما  وغريها 
املاليوية متّيزت عن غريها قديام بأهنا مل تستخدم كلغة دينية مثل لغة جاوة القديمة التي 
استخدمت لنرش التعاليم اهلندوسية والبوذية، فكانت املاليوية أنسب وأصلح؛ لتكون 
وعاء لتعاليم الدين اإلسالمي اجلديد، ألن استخدام لغة مثل لغة جاوا القديمة ال يأمن 
استخدام  خالل  من  القديمة  اهلندوسية  بالتعاليم  اإلسالمية  واملفاهيم  املعاين  اختالط 

كلامهتا وتعبرياهتا." )57(

وقد سبقت إندونيسيا سلطنة بروناي إىل استبدال احلروف العربية اجلاوية باحلروف 
السنسكريتية، فكانت لغة غالبية سّكان وسط ورشق جاوا وجاكرتا ومادورا، وليس 
باللغات  املتوفرة  الكتب  العنرص اجلاوي فحسب، وُترمجت معظم  املنحدرين من  لغة 
املحلية آنذاك إىل اللغة اجلاوية غري أن التقسيم االجتامعي السائد يف جاوا حرم الكتابة 
العربية )اجلاوية( من أن تصبح طريقة كتابة األغلبية يف إندونيسيا، ومن أقدم الوثائق 
العربية احلجر  اللغة املاليوية واللغة السنسكريتية واللغة  التي مجعت بني  اإلندونيسية 
القرن  إيل  ويعود  بإندونيسيا،   ”Aceh“ مدينة  Minye Tujuh يف  بـ  املعروف  األثري 
بالعربية  عليه  حفر  الذي   Terengganu يف  األثري  احلجر  يليه  امليالدي،  عرش  الثاين 
تاريخ "عام 702 هجري، وعام 1303 ميالدي"،  واكُتشف يف سلطنة بروناي احلجر 
األثري Hujung Tanjung الذي يعود إىل سنة 821هـ - 1418م، )58( وبمقارنة الكتابة 
املحفورة عىل احلجرين يتضح أن الكتابة باحلرف العريب اجلاوي أخذ قرابة قرنني من 
الزمان حتى استقر عىل الصورة التي عليها يف سلطنة بروناي، فشعب بروناي مثل سائر 
شعوب املاليو حتّول من استخدم احلرف السنسكريتي يف كتابة لغته إىل احلرف العريب 
منها  إيامنا  امليالدي  الرابع عرش  القرن  أواخر  اإلسالم مجاعيا يف  إىل  بروناي  مع حتّول 
بأن التعليم الديني أو اإلسالمي يف أرخبيل املاليو حيتاج إىل استعامل حـروف ماليوية 
تساعده عىل  املنطقة،  املجتمع غري اإلسالمي هبذه  املستعملة يف  احلروف  خاصة، غري 
أن ينطق املصطلحات الدينية اهلامة يف العبادات واملعامالت وأحكام النكاح، وكذلك 
حتى  اهلني،  باألمر  احلروف  تلك  مثل  ابتكار  يكن  ومل  صحيحا،  نطقا  القرآن  ينطق 
املهاجرين  الفارسية ضمن  "باساي" بشامل سومطرة عائلـة جاوانا  إىل مدينة  وصلت 
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الفرس املسلمني املتحمسني لنرش الدعوة اإلسالمية يف هذه املنطقـة يف منتصف القرن 
السابع امليالدي )سنة 643م أو 560م( ونظمت هـذه العائلة الفارسية نوعا من اخلط 
احلروف  مـن  جاوانى،  إىل  منسوب  اجلـاوي(،  )اخلط  جاوي"  "توليسن  بـ  املعروف 
"توليسن  باسم  هبم  اخلاص  خطهم  املاليو  أرخبيل  يف  للمسلمني  فأصبح  العربية؛ 
جاوي" واألبجدية اخلاصة املكونة من العربية مع زيادة بعض احلروف كام سنوضح، 
وكان الشعب مقتنعا بقدرة هذا احلرف عىل كتابة لغة املاليو مع إضافة بعض احلروف 
احلروف  وهذه  الفصحى،  العربية  اللغة  يف  توجد  ال  التي  املاليوية  لألصوات  لرتمز 
تؤخذ من احلروف العربية املوجودة ثم تعدل بإضافة النقاط للتمييز بينها وبني احلروف 
العربية األصلية. وأطلق عىل هذا اخلط الذي أكثره من احلروف العربية األصلية وبعضه 
حروف ترمز ألصوات ماليوية اسم اخلط اجلاوي "نسبة إىل عائلة جاواين الفارسية التي 

هاجرت إىل املنطقة لنرش اإلسالم يف القرن السابع امليالدي." )59(

والرموز  األصيل  العريب  باحلرف  مقارنة  املاليوية  احلروف  عىل  التعّرف  ويمكننا 
الدولية من خالل القائمة التالية:

احلرف العريبالرقم
احلرف املاليوي

روميجاوي

aا / ءأ1

bبب2

tتت3

thثث4

jجج5

hحح6

khخخ7

cچ-8

dدد9
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احلرف العريبالرقم
احلرف املاليوي

روميجاوي

dzذذ10

rرر11

zزز12

sسس13

syشش14

sصص15

dhضض16

tطط17

zظظ18

‘aعع19

ghغغ20

ngڠ-21

fفف22

pڤ-23

qقق24

kكك25

gݢ-26

lلل27

mمم28

nنن29

hهـهـ30
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احلرف العريبالرقم
احلرف املاليوي

روميجاوي

w / uوو31

vۏ-32

y / iيي33

nyڽـ / ـڽ-34

t / hت / هـة35

eى-36

ويمكننا أن نجمل أهم خصائص الكتابة اجلاوية بالتأمل يف اجلدول السابق، وتتمثل 
يف النقاط التالية:

1- أن مجيع احلروف العربية استخدمت يف كتابة بعض املفردات العربية املستعارة 
إىل اللغة املاليوية عىل الرغم من أن بعض األصوات يف هذه املفردات ال يوجد يف اللغة 

املاليوية األصلية.

األصوات  إىل  لرتمز  األصلية؛  العربية  احلروف  بعض  كتابة  طريقة  تعديل   -2
العربية، وذلك بزيادة نقطة أو نقطتني أو ثالث نقاط  اللغة  التي ال ُتوجد يف  املاليوية 
مثل األحرف يف رقم: 8 "ح"، 21 "ع"، 23 "ف"، 26 "ك"، 34 " ڽـ / ـڽ"، ويتمّيز 
احلرف يف رقم: 34 بأنه يكتب يف شكل "الباء" " ڽـ " بثالث نقاط حتته إذا كان يف أول 

أو وسط الكلمة، ويكتب بثالث نقاط فوقه " ثـ " إذا كان يف آخر الكلمة.

3- أنه ُيوجد ثالث حركات أو صوائت ماليوية [o]، ]e]، ]ê[ ال وجود هلا يف اللغة 
العربية، ومل يتم تعديلها بزيادة حرف أو رمز؛ ألهنا تتضح وتتميز بمجرد النظر إليها إال 

.]ê] احلرف رقم 36 "ى"، فإنه يكتب يف آخر الكلامت التي تنتهي باحلركة

4- تأثرت الكتابة اجلاوية باللغة اإلنجليزية يف صوت واحد ال وجود له يف العربية، 
وال يف املاليوية، وهو احلرف رقم: 32 "و".

5- ويضاف الرمز [2[ يف الكتابة اجلاوية بجوار الكلمة ليدل عىل التثنية أو اجلمع 
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يف  "كتاب2"  فمثال:  بالتكرار،  إال  املاليوية  يف  اجلمع  أو  للتثنية  صيغة  يوجد  ال  ألنه 
الكتابة اجلاوية ُتفيد "كتب" يف اللغة العربية.

اهلندية  باألرقام  تكتب  اجلاوية  الكتابة  يف  األرقام  أن  نجد  سبق  ما  إىل  إضافة   -6
)1-2-3( لكن يف بعض األحيان تكتب عربيا )1-2-3(. )60(

ويمكننا اختصار العالقة بني احلرف العريب واجلاوي اتفاقا واختالفا من خالل هذا 
الشكل)61(، فاحلروف التي يف داخل الدوائر متثل حروف األصوات التي ال توجد يف 

اللغة العربية.
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وهذه األبجدية هي الرابطة التي وّحدت اللغة املاليوية وشعوهبا يف أرخبيل املاليو، 
وأحدثت هنضة كبرية للغة املاليوية، فأثرهتا بالكلامت العربية واملصطلحات اإلسالمية 
اجلديدة، مما أسهم يف انتشارها وتفوقها عىل غريها من اللغات يف أرخبيل املاليو، وشهد 
القرن السادس عرش والسابع عرش نموا كبريا ونشاطا واضحا يف الرتمجة والتأليف يف 
تكن  مل  التي  العلوم  من  وغريها  واملنطق  واألدب  والفلسفة  والرشيعة  العقيدة  علوم 
املاليوية  باللغة  الكريم  القرآن  أول ترمجة ملعاين  آسيا، وظهر  معهودة يف جنوب رشق 

باحلرف العريب اجلاوي عىل أساس تفسري البيضاوي. 

وصبغها  املاليوية  الشخصية  تغيري  واهلولنديون  اإلنجليز  املستعمرون  حاول  وقد 
فنجح  املاليوية،  اللغة  يف  تغيريات  إدخال  عىل  جهودهم  فركزوا  غربية،  بصبغة 
اهلولنديون يف إندونيسيا يف تغيري نظام كتابة اللغة املاليوية، فاستخدموا احلرف الالتيني 
بدال من احلرف العريب، ويف سنة 1901م صدرت الالئحة الرسمية لألبجدية املاليوية، 
وهي تنص عىل أن تكون اللغة املاليوية باألبجدية الالتينية؛ لتتحقق توصية "بيايل" بعد 
قرابة نصف قرن فقد أوىص يف عام 1860م بإلغاء احلروف العربية املستعملة يف اللغة 
املاليوية، ومل يعد للحروف العربية وجود يف إندونيسيا من ذلك احلني، ويف ماليزيا أدخل 
ويلكنسون احلروف الالتينية يف اللغة املاليوية عام 1904م، لكن احلكومة املاليزية بعد 
العربية؛  احلروف  ذات  اجلاوية  أو  العربية  الكتابة  استخدام  إلغاء  تستطع  مل  استقالهلا 
جانب  إىل  العربية  احلروف  اليوم  إىل  فبقيت  املسلمني،  أوساط  يف  الواسع  النتشارها 
املاليزية املعارصة، وإن كانت  اللغة  الالتينية يستخدم كالمها رسميا يف كتابة  احلروف 
العربية  احلروف  احتفظت  ذلك  مقابل  ويف  الرسمي.)62(  املستوى  عىل  لالتينية  الغلبة 
فيمكنه  بروناي  لسلطنة  زائر  أي  يستشعرها  رفيعة  بمكانة  بروناي  سلطنة  يف  اجلاوية 
أن يشاهد الكتابات العربية، والكتابات املاليوية باحلرف العريب من الوهلة األوىل يف 
شوارع وميادين وواجهات املؤسسات احلكومية واملتاجر واملطاعم، تلك املشاهد التي 

يندر وجود مثلها يف دول أخرى يف جنوب رشق آسيا. 

وإذا تتبعنا واقع احلرف العريب يف سلطنة بروناي فسنجد أنه أول حرف استخدمه 
أسامء  ُحفرت  وبه  الكتايب،  التدوين  إىل  املشافهة  ثقافة  من  لالنتقال  بروناي  شعب 
عليها  حفر  وقد  إىل سنة 1272م،  تعود  التي  اخلشبيات  إحدى  ذلك  ومن  السالطني 
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ابن  املؤمن  عبد  السطان  بادوكا  رسي  دفرتوان  يغ  دويل  باهلل  "الواثق  الكويف  باخلط 
املرحوم رسي بادوكاا موالنا عبد الوهاب"

يف  1582م  سنة  حسن  أمحد  السلطان  عهد  منذ  بروناي  سلطنة  عت  توسَّ وقد 
احلرف  وظل   ،)63( بروناي  دولة  قانون  به  فُكتب  اجلاوي،  العريب  احلرف  استخدام 
كام  1912م،  سنة  حتى  باملساجد  التعليم  يف  بروناي  سلطنة  تستخدمه  الذي  الوحيد 
ُوجدت بعض العمالت القديمة ُنقش عليها باحلرف العريب، كام يتضح يف صورة تلك 

العملة الربوناوية التي رضبت يف عام 1304هـ / 1887م )64(

وظل احلرف العريب اجلاوي لغة املخاطبات الرسمية بالسلطنة حتى منتصف القرن 
العرشين امليالدي، وُيوجد كثري من الوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك، والزالت تلك 
املخطوطات حمفوظة يف متحف سلطنة بروناي منها رسائل سلطان "أتشيه" إىل احلاكم 
اإلنجليزي، ومنها: خطابات السلطنة مع احلكومة الربيطانية سنة 1847م، ومعاهدة 
إىل احلكومة  السلطان هاشم  األمريكية سنة 1850م، وخطاب  السلطنة مع احلكومة 
الرتكية سنة 1903م، وكتابة دستور الدولة سنة 1959م باحلرف العريب اجلاوي. ويف 
املدارس  يف  يستخدم  حرف  أول  العريب  احلرف  كان  احلكومية  املدارس  إنشاء  بداية 
احلكومية حتت إرشاف مستشار احلكومة الربيطانية، وظل احلرف العريب مستخدما يف 
الكتابة باملدارس اإلعدادية احلكومية ويف اجلامعة، ويظهر يف املجاالت الدينية وبعض 
احلرف  فأحل  األورويب  االستعامر  جاء  حتى  الالتينية  الكتابة  بجوار  املحلية  اجلرائد 
الالتيني -املعروف عند املاليو باحلرف الرومي- حمل احلرف العريب، وأخذ يضيق عىل 
استخدام احلروف العربية خصوصا منذ بداية إنشاء املدارس احلكومية بإرشاف احلكومة 
الربيطانية آنذاك، ويف منتصف القرن العرشين بدأت الكتابة الالتينية تتغلب عىل احلرف 
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العريب تدرجييا يف كتابة لغة املاليو. وشكك بعض الكتاب الذين يميلون إىل استخدام 
العريب يف كتابة لغة املاليو، ومن هؤالء الكاتب  احلرف الالتيني يف إمكانيات احلرف 
حممد طيب عثامن الذي قام بدراسة اجلرائد التي تكتب باحلرف العريب، وخرج بتقرير 
مكتوب باحلرف الالتيني يبث فيه دعاية مؤداها أن الكتابة باحلرف العريب صعبة، وقد 
أتى ببعض األمثلة من املصطلحات اإلنجليزية التي تبتعد قراءهتا عن نطقها الصحيح 

نتيجة الستخدام احلرف العريب الناقص العاجز عن توفري بعض الرموز الصوتية. )65(

باحلرف  الكتابة  يف  نشاًطا  املايض  القرن  مخسينات  منذ  السلطنة  شهدت  وقد 
جاللة  فأصدر  بروناي،  سلطنة  يف  العريب  احلرف  إحياء  بحركة  رسمًيا  ُعرف  العريب 
السلطان عمر عىل سيف الدين يف عام 1957م أوامره بجعله ضمن اخلطوط الرسمية 
العريب  باحلرف  صفحاهتا  بعض  بروناي  صحيفة  وأصدرت  احلكومية،  للمخاطبات 
اجلاوي، وأخذ يظهر تدرجييا يف الفتات املحالت التجارية، وصار يدرس يف املدارس، 
املبذولة  تتابع اجلهود  البلقية إىل رضورة  السلطان احلاج حسن  ويف عام 2001م دعا 
حلفظ الكتابة باحلرف العريب، وتكثيفها من أجل متكني املواطن الربوناوي من مهارات 
اخلط اجلاوي كتابة وقراءة، إذ يرى جاللته أنه بدون ذلك لن يستطيع املواطنون التمكن 
من قراءة القرآن الكريم، وأّكد عىل ذلك يف الكثري من خطبه التي ألقاها السلطان يف 
املاليو خاصة  لغة  استخدام  "إن  يوليو 1988م:  قوله يف 15  مناسبات خمتلفة، ومنها 
ذلك  ويتوىل مسؤولية حتقيق  بروناي،  مواطني  الرسمية واجب عىل مجيع  الشؤون  يف 
الكتابة اجلاوية يف السلطنة ومديرو املؤسسات الرسمية يف الدولة."، وجاء يف  معلمو 
كلمته يف 14 يناير 1991م قوله: "ال نريد أن نفقد الكتابة اجلاوية، فهي ثروة عظيمة 
نفتخر هبا، وفقدها سيكون سبًبا لفقد قوميتنا وانتامءنا لديننا، ليس هناك يشء حيزننا أكثر 
من سامعنا بأنه ما يزال هناك بعض املعلمني ال يعرفون الكتابة اجلاوية، بل كثري منهم 
يتحلوا -عىل  أن  املسلمني  "عىل  قال:  يوليو 1992م  كلمته يف 21  ال جييدوهنا"، ويف 
األقل- بقراءة القرآن والدعاء وهذا لن يكون إال بتعلم القراءة اجلاوية الصحيحة. )66( 

الذي  األول  امللتقى  يف  السابق)67(  الدينية  الشؤون  وزير  ألقاها  التي  الكلمة  ويف 
نظمته رابطة العامل اإلسالمي الذي انعقد يف مكة املكرمة يف 3ربيع األول 1427هـ - 
1 إبريل 2006م وكان موضوعه: "وحدة األمة اإلسالمية" تناول كلمة الوزير مكانة 
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"نعمُل دوما عىل اإلبقاءيِ عىل اخلطُّ  العربية يف سلطنة بروناي بقوله:  الكتابة باحلروف 
ه يف املجتمع؛ ألن له قيمًة كبرية، ومكانًة خاصًة وُمَتَميِّزًة يف  يُّ واالرتقاءيِ به، ونرشيِ اجلاويِ
نفوسنا، وذلك بالطبع نابٌع من عالقةيِ اخلط اجلاوي بخط القرآن الكريم وارتباطه بحياة 
؛  يَّ ." مستشهدا بقول جاللة السلطان: "إننا ال نريد أن نضيع اخلطَّ اجلاويِ األمةيِ املاليويةيِ
إذ  به،  به ونفَخُر  َنْعَتزُّ  الذي  العظيميِ  الرتاثيِ اإلسالمي  الباقي من  الوحيُد  املرياُث  ألنه 
املهام األساسيةيِ  الدينيُّ والوطني، فمن  لُّ محاُسنا  تتعطُل مصاحلُنا، وَيقيِ ه سوف  بَضياعيِ
وزير  واستكمل  والوطني."  الديني  الوازعني  هذين  فينا  سيقوي  أنه  اجلاويِّ  للخط 
الشؤون الدينية كلمته مستعرًضا مظاهر اهتامم سلطنة بروناي باخلط اجلاوي وجهودها 
لالحتفاظ باحلرف العريب والعمل عىل نرشه، من خالل إدخال احلرف العريب )اخلط 
اجلاوي( يف مناهج التعليم النظامي وكتب القراءة، ووضع دليل اخلط اجلاوي لتالميذ 
مرحلة رياض األطفال، وإلزام إدارة االمتحانات أن ُتكتب أسئلة االختبارات باخلط 
اجلاوي، ليصبح تعلم اخلط اجلاوي ضمن مناهج التعليم النظامي، وليس قارصا عىل 

حماوالت فردية مما كان له أثره يف نمو وتطور اخلط اجلاوي يف السلطنة.

اإلدارات  يف  اجلاوي  اخلط  استعامل  ب  ُتوجيِ التي  القوانني  بعض  احلكومة  َوسنَّت 
الوزراء حتت رقم 21 / 1998  إدارة رئاسة  الصادرة عن  القرارات  احلكومية، فمن 
بتاريخ 19 يوليو 1988 التي تلزم باستعامل اخلط اجلاوي يف الرسائل الرسمية، جاء 
الدين  معز  البلقية  حسن  احلاج  السلطان  جلاللة  امللكي  املرسوم  "تطبيق  القرار:  نص 
مجيع  فيه  أخرب  الذي  السالم  دار  بروناي  نيجارا  فرتوان  يغد  دان  سلطان  والدولة 
مجيع  يف  الرومي  اخلط  بجانب  اجلاوي  اخلط  استعامل  بمراقبة  واإلدارات  الوزارات 
اللوحات  وعىل  التجارية،  الرشكات  وعىل  احلكومية،  املباين  عىل  اإلرشادية  الالفتات 
وغريها  الرسمية،  الرسائل  ويف  الشوارع،  وأسامء  والدعائية  والفنية  العامة  اإلعالنية 
برشط أن يكون اخلط اجلاوي ضعف اخلط الرومي وأن توضع الالفتة يف أعىل مكان 

من املبنى لرياه الناس." 

وسعت الدولة إىل رفع مستوى اخلط اجلاوي كام نّبه جاللة السلطان احلاج حسن 
"إنه من مسؤوليات الشعب يف هذه البالد استعامل  البلقية معز الدين والدولة بقوله: 
مستوى  لرفع  املتبعة  الثابتة  للقوانني  طبقا  الرسمية  األمور  يف  سيام  وال  املاليوية  اللغة 



-56-

وأجدادنا  آبائنا  عن  ورثناه  الذي  الرتاث  هذا  عىل  نحافظ  مل  إذا  ونحن  اجلاوي،  اخلط 
فسوف يضيع من حياة املجتمع الربوناوي؛ هلذا ينبغي االهتامم به خاصة وأنه مرتبط 
الكريم  القرءان  الكريم، فالذين ال يعرفون اخلط اجلاوي ال يستطيعون قراءة  بالقرآن 
والدولية يف اخلط  املحلية  املسابقات  الدينية  الشؤون  قراءة صحيحة." فنّظمت وزارة 
اجلاوي لتشجع تنمية مهارات القراءة والكتابة باخلط اجلاوي لدى أبناء السلطنة، ومنها 
الشؤون  بوزارة  الديني  التعليم  إدارة  تقيمها  التي  املدارس  بني  اجلاوي  اخلط  مسابقة 
الدينية كمرشوع سنوي هلا يشرتك فيه الطالب والطالبات باملدارس من خمتلف أنحاء 
السلطنة. وتقوم وزارة الشؤون الدينية بجهود كبرية يف هذا الصدد فتقيم مسابقات يف 
املذكورة،  الدولة  بني  بالتداول  سنتني  كل  دورية  بصفة  آسيان  دول  بني  اجلاوي  اخلط 
ويشرتك فيها حمبو اخلط اجلاوي من اخلطاطني والكتاب املهرة من بالد آسيان ومن بينهم 
أبناء بروناي دار السالم، وقد أقيمت أول مسابقة هلذا الغرض يف سنة 1985م بمناسبة 
  - األول من حمرم سنة 1404 هـ  الدعوة اإلسالمية يف  ملبنى مركز  الرسمي  االفتتاح 
16سبتمرب 1985م، كام ُتقيم بعض اإلدارات احلكومية دورات خاصة للخط اجلاوي، 

ومنها: إدارة التعليم الديني، ومركز اللغات، ومركز الدعوة اإلسالمية. 
وكام شجعت الدولة االستخدام الرسمي للخط اجلاوي، فكتبت به الوثائق الرسمية 
بام هلا من أمهية بالغة مثل: دستور البالد، وإعالن تولية العهد، واستقالل البالد، وشعار 
والبطاقات  امليالد،  شهادات  وبيانات  وامللك،  للدولة  والنياشني  واألوسمة  الوطن، 
الشخصية، وجوازات السفر، والرسائل إىل امللوك ورؤساء الدول وخطابات العهود 
إىل  باإلضافة  القرارات،  واخُتذت  الرسمية  واأللقاب  الدرجات  وُمنحت  واملواثيق 
قوانني األحكام الرشعية التي كتبت مجيعها باخلط اجلاوي العريب، شجعت االستخدام 
اجلاميل الفني للخط اجلاوي العريب فُكتبت به لوحات آليات قرآنية، وحفر به عىل القطع 
املعدنية املالية واألختام واألدوات النحاسية واألواين اخلزفية وآالت احلرب والثياب. 
وحرصا من سلطنة بروناي عىل زيادة جماالت استخدام احلرف العريب، واملحافظة 
عىل كتابة املاليوية باحلروف العربية أنشأت حكومة السلطنة عددا من املؤسسات التي 
باخلط اجلاوي  التي هتتم  الدينية  الشؤون  فإىل جانب وزارة  العريب،  بنرش احلرف  هتتم 
العريب لقيمته الدينية أنشأت السلطنة املجمع اللغوي سنة 1962م، وكان حتت رئاسة 
مهام  وأهم  بروناي.  تاريخ  ملركز  مديًرا  يصبح  أن  قبل  الصفري  مجي  حممد  احلاج  د. 
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الدورات  من  العديد  فأقام  السلطنة،  يف  العريب  باحلرف  الكتابة  نرش  اللغوي  املجمع 
ونّظم عدة  العريب،  باحلرف  الكتابة  إتقان  اإلقبال عىل  لتشجيع  واملسابقات؛  التدريبية 
ويعقد  1982م،  سنة  يف  أوهلا  كان  اجلاوية  بالكتابة  املتصلة  القضايا  ملناقشة  مؤمترات 
املجمع اجتامعات دورية أسبوعيا ملناقشة ما ُيعرض عليه من نصوص عربية أو جاوية 
بغية املراجعة والتصويب والتدقيق، كام يتعاون املجمع اللغوي مع قسم املناهج بوزارة 
الرتبية والتعليم يف وضع بعض الكتب الدراسية باحلرف العريب. )68( فاللغة املاليوية - 
بوصفها اللغة الرسمية للدولة، واللغة األم ملعظم املواطنني- هي لغة التعليم باملدارس 
احلكومية السيام يف املرحلة االبتدائية، وُيكتب املاليو يف املدارس حاليا باحلرف العريب 
اخلط  عليه  ُيطلق  الذي  الالتيني  باحلرف  كتابته  جانب  إىل  اجلاوي  اخلط  عليه  وُيطلق 
اإلعدادي  التعليم  يف  املاليو  لغة  مادة  من  كجزء  العريب  احلرف  وُيدرس  الرومي، 
والثانوي يف مجيع املدارس احلكومية العامة بربوناي حتت إرشاف وزارة الرتبية والتعليم 
من  يتمكنوا  حتى  العريب؛  باحلرف  املاليو  لغة  وقراءة  كتابة  عىل  التالميذ  تدريب  بغية 
االطالع عىل النصوص يف األدب املاليوي القديم، باإلضافة إىل املدارس الدينية التي 
موادها  كل  وتقدم  الدينية،  الشؤون  بوزارة  اإلسالمية  الدراسات  قسم  عليها  ُيرشف 
بداية  املاليزية يف  تعتمد عىل كتب والية جوهر  تأسيسها، وكانت  منذ  العريب  باحلرف 
عملها سنة 1936م، وتأيت اللغة اإلنجليزية يف املرتبة الثانية كلغة ثانية يف مجيع مراحل 
الدراسة بالسلطنة، ويأيت يف املرتبة الثالثة اللغة العربية، ففي سنة 1941م أصدر جاللة 
السلطان أوامره بتخصيص مدارس لتدريس املناهج باللغة العربية، فأنشأت املدارس 
عدا  ما  مناهجها  تقديم  يف  كامل  بشكل  العربية  اللغة  عىل  تعتمد  التي  العربية  الدينية 

اللغات غري العربية كاللغة اإلنجليزية ولغة املاليو.
ويدّرس احلرف العريب يف اجلامعة ضمن مادة تسمى بـ "ماليو إسالم براج" كإحدى 
املتطلبات اجلامعية التي ُتلزم اجلامعة هبا مجيع الطالب كامدة إجبارية ورشط للتخرج بغض 
النظر عن جنسيتهم، فال يتمكن طالب من اجتياز هذه املادة إال باإلجابة عىل سؤال إجباري 
باحلرف  مكتوبة  أخرى  وفقرة  الالتيني،  احلرف  إىل  العريب  باحلرف  مكتوبة  فقرة  بنقل 
الالتيني ُيطلب إعادة كتابتها باحلرف العريب، وتشتمل مادة " ماليو إسالم براج" باإلضافة 
إىل تعليم الكتابة املاليوية باحلرف العريب عىل تعريف بفلسفة السلطنة القائمة عىل ترسيخ 

قيم اإلسالم واالنتامء ألمة املاليو واحرتام وصيانة نظام احلكم يف السلطنة. )69(
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بتعليم  متناميا  اهتامما  األخرية  عاًما  الثامنني  يف  السالم  دار  بروناي  سلطنة  أْوَلت 
زالت  فام  الثانية،  اللغة  بوصفها  وليس  األم،  املاليوية  للغة  كبديال  ليس  العربية  اللغة 
اللغة اإلنجليزية اللغة الثانية للسلطنة بل بوصف العربية لغة العقيدة ولغة القرآن ولغة 
"فاللغة العربية هلا مكانتها  العبادة، فاملسلم عليه أن يتقن قدًرا يساعده يف الصالة. )1( 
اخلاصة يف قلوب أبناء هذا البلد، فهؤالء املواطنون يدرسون اللغة العربية يف املدارس 
العربية لكوهنا لغة القرآن الكريم، ولغة العبادات ولغة العلوم اإلسالمية." )2( وهذا ما 
حثًّ عليه صاحب املذهب الرسمي لسلطنة بروناي اإلمام الشافعي يف قوله: "عىل كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن ال إله إال اهلل وأن حممدا 

عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهلل وينطق بالذكر فيام افرتض عليه." )3( 

ويرجع اهتامم سلطنة بروناي باللغة العربية إىل ما نّص عليه دستور السلطنة الصادر 
عام 1959م يف البند األول من مادته الثالثة عىل أن اإلسالم هو الدين الرسمي لسلطنة 
األخرى  األديان  معتنقى  وأن  واجلامعة،  السنة  ألهل  تابعة  وأهنا  السالم،  دار  بروناي 
هو  السلطان  جاللة  أن  عىل  الثالثة  املادة  من  الثاين  البند  يف  وينص  العبادة،  حرية  هلم 
رئيس الدين اإلسالمي للدولة.)4( فبعد استقالل سلطنة بروناي عن احلامية الربيطانية 

)١(
اللغة العربية ودولة الذكر
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البلقية معز الدين والدولة  الثاين عام 1984م، فأكد جاللة السلطان حسن  يف كانون 
بإذن  السالم  بروناي دار  "إن دولة  بقوله:  للسلطنة  الرسمي  الدين  عىل كون اإلسالم 
اهلل وبركاته سبحانه وتعاىل سوف تبقى إىل األبد دولة ماليوية إسالمية ملكية حرة ذات 
سيادة وديمقراطية تسري عىل مبادئ تعاليم الدين اإلسالمي، وعىل مذهب أهل السنة 
كتاب  بلغة  اهتامم  ذلك  تبع  وقد  واحلرية".  واألمانة  العدالة  من  أسس  عىل  واجلامعة 
خطابات)5(  يف  واضًحا  العربية  باللغة  لالهتامم  الديني  الدافع  فيظهر  اخلالد،  اإلسالم 
جاللة السلطان حسن البلقية يف كثري من املناسبات،  ومنها كلمة جاللته التي ألقاها يف 
افتتاح املدرسة الثانوية العربية يف 24 سبتمرب 1964م بقوله: "إن اهلدف من االلتحاق 
هبذه املدرسة هي أن ُتؤهلهم؛ ليكونوا شعًبا مثقًفا بثقافة ُتفيدهم ومُتكنهم من الوصول 
إىل الرفاهية بجانب أن يكونوا مؤمنني متعلمني ومطيعني هلل." وهذا ما أّكده جاللته يف 
االحتفال بالسنة اهلجرية سنة 1387هـ - 1967م بقوله: "ال سبيل إىل جلب النعمة 
للحياة،  متكامال  منهجا  اإلسالم  بجعل  سوى  بروناي  سلطنة  سكان  جلميع  والربكة 
وفهم لغة القرآن الكريم." ويف افتتاح جاللة السلطان ملؤمتر الشباب يف جنوب رشق 
آسيا واملحيط اهلادي يف 18 مارس عام 1984م قال: "إن احلفاظ عىل تعاليم اإلسالم 
وفق مبادئ السنة النبوية هو من واجبات السلطة يف البالد." وهذا االهتامم باللغة العربية 
من جاللة السلطان ورجال الدولة وشعب بروناي دفع بعض الباحثني إىل وصف اللغة 

العربية بأهنا جزء من هوية سلطنة بروناي. )6(  

ومن مظاهر حضور اللغة العربية يف احلياة اليومية يف السلطنة انتشار األسامء العربية 
السيام ذات الطابع اإلسالمي، ويف مقدمتها اسم حممد –صىل اهلل عليه وسلم- واسم 
"نور" كجزء أول يف الكثري من األسامء املركبة قصد التربك هبا، كام تنترش تسمية الذكور 
بأسامء الصحابة واملحدثني والفقهاء، وتسمية اإلناث بأسامء زوجات الرسول -صىل 
السلطان  املظاهر حْرص صاحب اجلاللة  تلك  والصحابيات، ومن  اهلل عليه وسلم- 
احلاج حسن البلقية عىل التوقيع باللغة العربية يف زياراته ملؤسسات السلطنة التعليمية 
من املدارس واجلامعات، وعند التوقيع عىل اتفاقيات دولية السيام مع الدول العربية، 
باللغة  للبالد  الرسمية  العملة  عىل  توقيعه  يكون  أن  عىل  كذلك  حرصه  إىل  باإلضافة 
العربية، وإذا دّققنا النظر يف َعَلم بروناي دار السالم سنجد مكتوًبا باللغة العربية شعار 
السالم"  دار  بروين  "نكارا  الدولة  اسم  باهلدى" بجانب  الدائمون  "املحسنون  الدولة: 
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الذي ُكتب هو اآلخر باحلرف العريب، وتستخدم السلطنة اخلط العريب كأحد اخلطوط 
الشخصية  والبطاقات  السفر  جوازات  مثل  الرسمية  الوثائق  استخراج  يف  الرسمية 

واستيفاء االستامرات التابعة للمؤسسات احلكومية. 

أطلقه  الذكر" الذي  دولة  "بروناي  بشعار  العربية  اللغة  ارتبطت  أخرى  ناحية  من 
2007م   - 1428هـ  عام  األضحى  بعيد  االحتفال  يف  البلقية  حسن  السلطان  جاللة 
عندما قال: "إن بروناي مع الرمحن، تديم األذكار وتنفذها كعادة يومية؛ لذلك فإن اهلل 
- برمحته - يدفع عن بروناي أي مصائب، وبالء ووباء، وكل عنارص الفساد األخرى، 
وإين - إن شاء اهلل - أمتنى جعل بروناي بلد الذكر، فتكون الدولة التي تذكر دوًما اهلل 
وُتثني عليه، بام جيعلنا يف عنايته ورعايته، كام ورد يف قوله عز وجل: ﴿َفاْذُكُروينيِ َأْذُكْرُكْم 
﴾ [البقرة: 152[ وإحدى ركائز سلطنة بروناي لتكون دولة  َواْشُكُروا يليِ َوال َتْكُفُرونيِ
ليس  الذكر  مفهوم  أن  جاللته  وأوضح  الذكر"،  دولة  جعلها  2035م  عام  يف  عظمى 
بروناي -  به دولة  وإنام هو مفهوم عميل ستغدو  أو خطابة ال معنى هلا،  لغوية  بالغة 
الصاحلة والربكات من اهلل، وسوف  املتقدمة بفضل األعامل  الدول  إن شاء اهلل - من 
نسعى جاهدين لتحقيق التميز هبذا املفهوم، وهذا يتطلب هنضة مادية وروحية يف كافة 
مناحي احلياة عىل هدي تعاليم اإلسالم. فالذكر ليس قارًصا عىل أن يكون يف املساجد 
واملصليات واملنازل بل يف كل مكان، ويف كل مرفق من مرافق العمل والعلم والصناعة 
السبيل  هو  يكون  أن  الذكر  دولة  بروناي  كون  من  فاهلدف  األخرى،  رف  احليِ وسائر 
لتنمية الروح والبدن." )7( وقد أعقب ذلك تغيري جاللة السلطان صوجلان السلطنة )8( 
ليصبح مصحفا مكتوبا باخلط اليدوي، وتوالت طبعات مصحف بروناي دار السالم 
باحلرف العريب اجلاوي الذي ألزم السلطان مجيع اإلدارات واملدارس بتالوة آيات منه 

قبل بداية العمل يوميا. 

وعرف صاحب السامحة مفتي الدولة شعار "دولة الذكر" بأنه "بلد يتجه إىل الذكر؛ 
الذكر،  بثقافة  معاملة  معاملته  الذكر، ونظام  اقتصاد  واقتصاده  الذكر،  سياسته سياسة 
ودفاعه دفاع الذكر... إهنا الدولة التي متتثل أوامر اهلل وجتتنب نواهيه، وتشكر نعمه، 
السبيل  الرس والعلن هو  به، وتقواه يف  الصادق  به أحدا، فاإليامن  وتوحده فال ُترشك 
نًَة ُمْطَمئيِنًَّة  َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آميِ للسعادة واألمن والسالم الدائم، قال تعاىل: ﴿َورَضَ
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ْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بيَِأْنُعميِ اهللَّيِ َفَأَذاَقَها اهللَُّ ليَِباَس اجْلُوعيِ َواخْلَْوفيِ بيِاَم  ْزُقَها َرَغًدا ميِ َيْأتيِيَها ريِ
َكاُنوا َيْصنَُعوَن﴾ [النحل: 112[ فتشري اآلية الكريمة إىل وجود بلد عاشت أهله يف أمن 
وسالم، لكنهم كفروا بنعم اهلل تعاىل، فأصاهبم العذاب جوعا وخوفا؛ هلذا حثنا جاللة 

السلطان أن نشكر اهلل عىل نعمه الوفرية، وأن نذكره لكي يذكرنا. " )9(  

ويف املؤمتر الذي عقدته السلطنة يف عام 2008م بعنوان "بروناي دولة الذكر" طرح 
وزير الشؤون الدينية سؤاال عن عالقة شعار "بروناي دولة الذكر" بتعليم اللغة العربية 
"رب من يسأل ما عالقة هذا الشعار بتعليم اللغة العربية؟ وجييب  يف السلطنة بقوله: 
عنه بقوله: "إن اللغة العربية هي من أهم ما يمتلكه شعب بروناي؛ لتحقيق رؤية دولة 
الذكر؛ لذا فإن الدولة تعنى بتعليمها ونرشها... فهنالك صلة وثيقة بني اللغة العربية 
اهلل  ذكر  عىل  تدل  التي  )ذكر(  العريب  األصل  من  املاليوية   zikr فكلمة  الذكر،  ودولة 
تعاىل، فالتمكن من اللغة العربية يؤدي إىل فهم صحيح للعلوم اإلسالمية، وهذا الفهم 

الصحيح يسهم بدوره يف ترسيخ دعائم دولة الذكر." )10( 

"دولة  شعار  لتحقيق  العربية  اللغة  بتعليم  النهوض  إىل  احلاجة  أوجه  د  ُيعدِّ وأخذ 
الذكر" يف النقاط التالية: 

"1- اللغة ميزة رضورية حتتاج إليها السلطنة؛ لتحقيق أفضل وأعمق أنواع الذكر. 

2- القرآن الكريم، وحديث الرسول - صىل اهلل عليه وسلم - والرتاث حيتاج إىل 
اللغة العربية يف فهمه.

الفهم  تعميق  يف  سيساعد  منها  والتمكن  بالدين،  الصلة  وثيقة  العربية  اللغة   -3
للقضايا اإلسالمية.

4- التمكن من اللغة العربية سيمكننا من أن نكون أكثر خشوعا عند أداء الشعائر الدينية.

5- احلاجة إليها يف تيسري العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بني السلطنة ومنطقة 
املعلوم أن سلطنة بروناي هلا  العربية، ومن  اللغة  الرسمية  الذي لغته  الرشق األوسط 
عالقات وثيقة بمنطقة الرشق األوسط، فتعلم اللغة العربية سيؤدي إىل عالقات أوثق 
مع هذه املنطقة االسرتاتيجية، باإلضافة إىل كون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية 

املعرتف هبا من األمم املتحدة.
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6- احلاجة إليها يف املواقف الدينية يف العبادات وجمالس الذكر وجمالس االحتفاالت 
الدينية، واحلاجة إليها يف تدريس املواد الدينية يف املؤسسات التعليمية... ما دام مواطنو 
أجل  ومن  عاملية  لغة  باعتبارها  اإلنجليزية  اللغة  تعلم  إىل  جاهدين  يسعون  بروناي 

دنياهم فلامذا ال جيتهدون يف تعلم اللغة العربية من أجل أخراهم!" )11( 

التواشيح  السلطنة  يف  اليومية  احلياة  يف  العربية  اللغة  حضور  مظاهر  من  أخريا 
واألناشيد العربية التي تذاع باإلذاعة وتراها يف التلفاز، وتسمعها يف املتاجر بصفة دائمة 
وكلها من الشعر العريب الفصيح، وكذلك جمالس الذكر األسبوعية يف املساجد والنوادي 
واملنازل التي ُتعد من العادات األصيلة يف جمتمع بروناي حيث جيتمع الناس عىل القراءة 
أو االستامع ألوراد األذكار واألدعية واألناشيد العربية التي تنترش كتبها يف السلطنة، 

ويتسابق مواطنوها إىل إعادة طبعها عىل نفقتهم اخلاصة وتوزيعها عىل املساجد. 

واخلالصة أن العالقة الوثيقة بني تعليم اللغة العربية وحتقيق أمل جاللة السلطان 
يف النهضة اإلسالمية املبتغاة من وراء فلسفة دولة الذكر منح اللغة العربية مكانة كبرية 
واجلامعات  العليا  التعليمية  واملعاهد  والعربية  الدينية  املدارس  فتأسست  السلطنة،  يف 
اإلسالمية، وانترشت الدراسات اإلسالمية والعربية، وقّوى الوازع الديني دوافع تعلم 
العربية بغية فهم القرآن الكريم، واألحاديث الرشيفة، والكتب الدينية، وأوراد األذكار 

التي حيرصون عليها يف خمتلف املناسبات.
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تعد سلطنة بروناي دار السالم دولة متعددة اللغات والثقافات أغلب سكاهنا من 
الذين  الصينيون  أكربها  أخرى  أقليات  يشاركها  املاليوي،  اللسان  ذات  املاليو  مجاعة 
حيتفظون بلغتهم األم يف واجهات املحالت بجانب استخدامهم اللغة املاليوية يف مجيع 
مناشط احلياة، وبجوار املاليوية والصينية ُتوجد اللغة اإلنجليزية والعربية يف واجهات 
املتاجر والرشكات، بام يعكس التنوع الثقايف واللغوي يف سلطنة بروناي، فمن يتصفح 
أسواق  يف  يتجول  ومن  التجاري،  االسم  يف  العربية  اللغة  أثر  يدرك  التجاري  دليلها 
وسيسمع  مجالية،  كلوحات  العريب  باخلط  املرسومة  الكلامت  بعض  سريى  السلطنة 
األناشيد العربية يف اإلذاعات الداخلية للمتاجر الكربى السيام يف مناسبات املسلمني 
الدينية. ففي الوقت الذي تسود يف الدولة اللغة املاليوية عىل املستوى الرسمي والشعبي 
بوصفها اللغة الرسمية ولغة التعليم، ينترش استخدام احلرف العريب عىل نطاق واسع 
واملؤسسات  الشوارع  وأسامء  اإلعالنات،  والفتات  لوحات  عىل  العامة  األماكن  يف 
أسامءها  تكتب  أن  والرشكات  املتاجر  القانون  ُيلزم  حيث  احلكومية،  وغري  احلكومية 
بالالتينية،  أو  بالصينية  الكتابة  مع  جنٍب  إىل  جنًبا  اجلاوي  العريب  باحلرف  التجارية 
ويشرتط القانون يف الرتتيب بني هذه الكتابات أن تكون الكتابة باحلرف العريب فوق 
العربية، ومل يقف اإللزام عند هذا احلد، بل يشرتط أن تكتب  الكتابات األخرى غري 

)٢(
ال�سم التجاري العربي فـي بروناي دار ال�سالم



-70-

احلروف العربية بمقياس أكرب بضعفني عىل األقل من الكتابات األخرى، فيكتب االسم 
التجاري باحلرف اجلاوي، بجوار املاليوّي الروماين، واإلنجليزي، ومن أمثلة الكلامت 
الشائعة كأسامء للمطاعم والفنادق وكأنواع لألقمشة واملالبس ويف املصارف  العربية 

واملؤسسات التجارية ما ييل:

اسم املؤسسات القطاع

 رزقن هوتيل، رستورانت اهلالل، بديعة هوتيل رشكة رويت اإلسالم،
رستورانت اهلداية، الشام، األخبار، النبأ مطاعم وفنادق

 نظمي منسوجة، بوتيك نبيل، رشيكة برنكأن مول تكستايل، احلكمة
انرتبوير، البخاري سندريان برحد مالبس ومنسوجات

بنك إسالم بروناي دار السالم، تكافل إسالم، إي أمانة، التمويل برحد متويل ومصارف وتأمني

 رشيكة نور احلرضي، وارسان أمربيوم، زمزم ماركت، فسيحة
ماركت، ديب متاجر

أسامء  إىل  اللغوي  االنتامء  التجارية يف اجلدول من حيث  ويمكننا تصنيف األسامء 
مثل كلامت: حمالت ديب، مطعم  العربية،  اللغة  لكلامت يف  متاما  جتارية عربية، مطابقة 
الشام، املطعم العريب، مستقيم، البخاري، املائدة، األخبار، النبأ، وأسامء جتارية أخرى 
"رشكة برنكأن  مركبة من العربية واملاليوية أو العربية واإلنجليزية، ومن أمثلة ذلك: 
ومثل:  " رشكة" و"مرمر" العربيني،  لفظي  بني  تقع  "برنكأن" املاليوية  مرمر" فكلمة 
يف  كام  استخدمت  وقد  إنجليزية،  والثانية  عربية،  األوىل  فالكلمة  إنرتيور"  "احلكمة 
مثل  املاليوية  اللغة  من  تغيريات  العريب  االسم  عىل  يدخل  وقد   "Interior" أصلها 
"قامجوان معمور هبجتيا"، املكّون من ثالث كلامت األوىل ماليوية: "قامجوان" أضيفت 
إىل كلمة "معمور" العربية التي أضيفت إليها كلمة "هبجتيا" العربية األصل، فهي كلمة 
"هبجة" أضيف إليها الالحقة )يا( من اللغة املاليوية. ويتكرر يف اجلدول كلمة رشيكة 
أو رشيكت باحلرف اجلاوي باملعنى االقتصادي لكلمة رشكة يف العربية، فهي مؤسسة 
وكلمة  عنها،  النّاجتة  األرباح  اقتسام  بغية  مالّية  توظيفات  يف  أصحاهبا  يتشارك  جتارية 

"حد" بمعنى املحدودة.   "بر" واللفظ العريب  "برحد" املاليوية املكّونة من مقطعني 
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وُيالحظ يف األسامء العربية املستخدمة يف املجال التجاري أهنا يف املقام األول أعالم، 
فيفّضل كثري من الناس أن حتمل الرشكات التي يملكوهنا أسامئهم، فتلك ظاهرة منترشة يف 
بروناي دار السالم، ومن األسامء العربية التجارية الشهرية يف السلطنة: البخاري، ونظمي، 
ونبيل، وعبد الرزاق، وبديعة، يليها أسامء الدول ذات الشهرة التجارية أو الصناعية التي 
يكثر سفر مواطني بروناي إليها مثل اسم ديب الذي يتكرر يف كثري من املحالت، ملا حتمله 
هذه األسامء من إحياءات جاذبة، فديب - مثال - هلا شهرهتا التجارية فهي مركز تسوق مشهور 
يقصده كثري من الربوناويني، ومنها مطعم الشام واملطعم املغريب واملطعم الباكستاين، واهلندي 
حتى يربط املستهلك بني االسم ونوعية املنتج املرتبط بتلك البالد، وأخريا هناك األسامء 
وهناك  و"اهلالل" و"متيمة"،  العربية ذات الدالالت الرمزية مثل حمالت "مكة" و"زمزم"، 
حمالت "ألف" ُتطلق عىل كثري من املتاجر ذات أنشطة متنوعة ملا حيمله حرف األلف يف الكتابة 
العربية من معنى رمزي للتقدم والصدارة لكونه أول حروف اهلجاء العريب، وكذلك حمالت 
"قاف"، و"نون"، و"بسم"، و"نور" و"مستقيم" بام حتملها من دالالت إسالمية كاسم سورة 

أو قسم أو لفظ قرآين. )12( 

وأخريا يمكننا أن نجمل أهم الدوافع إىل مثل هذا االستخدام للكلامت العربية يف املجال 
التجاري كأسامء للرشكات واملتاجر يف النزعة الدينية التي ترى األسامء العربية الدينية جالبة 
باملعروف"،  "األمر  "هداية"،  "تسبيح"،  الشهرية:  املحالت  أسامء  فمن  واخلري،  للربكة 
"الصحابة"، ومن الدوافع الختيار أسامء عربية التفاؤل باالسم مثل: "التيسري"، و"رزقن".

الوعي  زيادة  يف  أسهم  املعلومات  وثورة  التواصل  وسائل  تطور  أن  إىل  باإلضافة 
اللغوي بمعنى ارتقاء امللكة اللغوية اجلامعية الناتج عن تطور استخدامات اللغة العربية 
الناس، وشيوع استعامهلا يف كثري من جماالت احلياة، فغدت  وازدهار مكانتها يف حياة 
بذلك مألوفة أكثر من ذي قبل، مما وّفر للكلامت العربية رواجا إعالميا، فزاد االقرتاض 
خيص  فيام  العاملية  والتجارة  االقتصادي  املجال  يف  السيام  عربية،  لكلامت  اللغوي 
مصطلحات  فشاعت  واالستثامرية،  املالية  واملعامالت  بالبنوك  املتعلقة  املصطلحات 
وجتارة،  ومرابحة،  ومضاربة،  ومشاركة،  آجل،  بثمن  والبيع  التمويل  وبيت  صكوك، 
وتكافل، كذلك فإن اإلعالم قد أدى دوًرا يف تقوية عالقة االرتباط اللغوي بني العربية 
واملاليوية؛ إذ أن متعلمي اللغة العربية من مواطني بروناي دأبوا عىل مشاهدة القنوات 
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العربية واستخدام وسائل التواصل االجتامعي واالستامع إىل اإلذاعات العربية إال أنه 
ال ختلو بعض األسامء التجارية من أخطاء لغوية مثل مطعم "مرتزقة" املستخدم يف غري 
موضعه، ومثل مطاعم: اهلالل، والنبأ، واألخبار فهي حتمل عناوين جرائد أكثر منها 

أماكن لتناول األطعمة واألرشبة. )13( 
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األمم  من  غريها  مع  تواصلها  يف  املاليو  ألرخبيل  املتميز  اجلغرايف  املوقع  أسهم 
والثقافات املتنوعة مما كان له أثره يف دخول الكثري من الكلامت املقرتضة من اللغات 
األجنبية بام فيها اللغة العربية إىل اللغة املاليوية، وقد ارتبط انتشار اللغة العربية بحركة 
االرتباط  هذا  مظاهر  أبرز  من  وكان  ارحتلت،  وحيثام  حّلت  أينام  اإلسالمية  الدعوة 
ومنها  اإلسالم،  يف  دخلت  التي  األمم  لغات  يف  العربية  املفردات  من  الكثري  دخول 
سلطنة بروناي التي رسعان ما تغرّيت كتابتها إىل احلرف العريب، وقد ساعد عىل ذلك 
إىل هذه  التـي سبقته  الديانات  من  آسيا عن غريه  به اإلسالم يف جنوب رشق  متّيز  ما 
شعوب  غالبية  دين  جعله  مما  بعينها  لطبقة  دينًا  وليس  للجميع،  دينًا  كونه  من  املنطقة 

املنطقة فـي وقت وجيز. )14(  

أّول  بروناي، فريى أن  العريب يف لغة سلطنة  الدخيل  الباحثني قدم  ويرّجح بعض 
ظهور للدخيل العريب كان يف أواخر القرن اخلامس امليالدي بالسلطنة مع تردد التجار 
والدعاة العرب عىل ميناء بروناي، وقد اعتمدوا عىل العربية )15( يف معاملتهم اليوميــة 
أن  العربيـة  للغة  الفرصة  أتاح  مما  اإلسالم،  تعاليم  املحليني  املواطنني  تعليمهم  ويف 
ُتسهم يف تطوير اللغة والثقافة الربوناوية، فدخلت كلامت كثرية يف نسيج اللغـة املحلية 

)٣(
الألفاظ العربية فـي لغة �سلطنة بروناي



-74-

عىل الرغم من اختالف األرسة اللغوية بني لغة املاليو واللغة العربية، فاستعار معجم 
عرف  حتى  العربية  للغة  السيادة  وظل  العربيـة،  املفردات  من  وافرا  عددا  املاليو  لغة 
االستعامر الغريب طريقه إىل بالد املاليو، وبدأ تأثري اللغات األوربية يف املاليوية يتزايد، 
املعروف  العريب  اخلط  مكان  الرومي  اخلط  وحّل  الغربية،  األلفاظ  من  كثري  ودخلتها 
باجلاوي، ورغم هيمنة اللغات األوربية إال أن االقرتاض من العربية ما فتئ مستمًرا؛ 
رغم  أنه  عثامن  طيب  وحممد  زين  حممد  والدكتور  كهندرشوت  الباحثني  بعض  ويرى 
كثرة املصطلحات العلمية اإلنجليزية يف اللغة املاليوية إال أن تأثري اللغة العربية يف اللغة 
إىل  الدخيلة  العربية  الكلامت  فَتَتنوع  اللغات،  من  غريها  تنوًعا عن  أكثر  كان  املاليوية 
من  مُتثله  ملا  أمهية؛  األكثر  تأثريها  فظل  أسلوبية،  وأفعال وعبارات  أسامء  بني  املاليوية 
تراث ثقايف وموروث شعبي للماليويني يف الدين والعادات واملناسبات والفنون،)16( 
فارتباط املاليويني ثقافيا بغريهم من الشعوب اإلسالمية نقل عنهم قدرا غري قليل من 

الكلامت العربية. 

النهضة  وانطالقة  املاليو  بالد  يف  العربية  اللغة  حركة  بني  الباحثني  بعض  وربط 
بروناي يف عهد  بدأت من سلطنة  التي  الثالث عرش  القرن  املاليوية األوىل يف  العلمية 
ملكها إسكندر شاه الذي غرّي اسمه إىل حممد شاه، وعمل ومن أتى بعده من السالطني 
عىل استقطاب العلامء وتشجيع العامة عىل القراءة وحتصيل العلم يف البيوت والزوايا 
واملتعلمني حتى أصبحت  للعلامء  أبواهبا  فتحت  التي  امللكية  والقصور  بل  واملساجد، 
تعلم  عملية  وبدأت  ونسخها،  العربية  اإلسالمية  الكتب  برتمجة  تعتني  علمية  مراكز 
مصادرها  من  الدينية  العلوم  بدراسة  منّظاًم  منهجًيا  شكال  تأخذ  اإلسالمية  العلوم 
التعليم؛  يف  العربية  اللغة  استخدام  الفرتة  تلك  يف  العلمي  املاليو  جمتمع  فآثر  العربية، 

ا وبلغتها األصلية. )17(  ألخذ العلوم اإلسالمية من مظاهنِّ

وقد أّدى بزوغ فجر النهضة العلمية والفكرية يف بالد املاليو إىل التوسع يف اقرتاض 
اجلبار  عبد  وقد صنّف حممد  احلياة،  العربية يف خمتلف جماالت  األلفاظ  من  كبري  عدد 
يف  املوضوعات  حسب  العربية  اللغة  من  املقرتضة  املاليوية  األلفاظ  موضوعات  بيج 
ستة وعرشين جماال، ويف مقدمتها الكلامت الدينية التي تتعلق بالعبـادات مثل كلامت: 
الصالة، والزكاة، واحلج، والنية، والوضوء وغريها، يليها ألفاظ الترشيف والتعظيم، 
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والذم والتحقري، وألفاظ األجناس والعالقات اإلنسانية والعادات االجتامعية، وألفاظ 
واملالبس،  واملباين  واألثاث  األدوات  وألفاظ  واملقاييس،  واملوازين  واألعداد  الزمن 
واألعامل  والصحة،  واألمراض  اجلسم  وأعضاء  واألرشبة،  واألطعمة  والنباتات 
والتجارة،  واملهن  واملناسبات،  واألعياد  واألخيلة،  والعواطف  واملشاعر  اجلسمية، 
فتتنوع  املايل، وألفاظ احلكم واإلدارة والدولة، واحلرب والسلم،  والعمالت والنظام 
من  واسعة  مساحات  لتغّطي  املاليوية؛  اللغة  إىل  املقرتضة  العربية  الكلامت  جماالت 
يف  تظهر  املاليوية  اللغة  جسم  يف  كالدم  بأهنا  بيج  وصفها  لذا  احلياة؛  مناحي  خمتلف 
االستعامل اليومي منذ حلظة امليالد يف كلامت مثل: ساعة وعقيقة وختان أو سنة، حتى 

حلظة املوت يف كلامت مثل: كفن وقرب. )18(  

واخترص أحد الباحثني تصنيف حممد بيج يف ستة أقسام: أوهلا: ألفاظ دينية، مثل: 
 Ilmu مثل:  ألفاظ علمية،  ثانيها:  Haram )حرام(.  Halal )حالل(،  )إيامن(،   Iman

 Akal مثل:  فكرية،  ألفاظ  ثالثها:  )قرطاس(.   Kertas )حرف(،   Huruf )علم(، 
 Hukum :خصوص(. رابعها: ألفاظ قانونية، مثل( Khusus ،)شك( Syak ،)عقل(
 Kaum مثل:  اجتامعية،  ألفاظ  خامسها:  )وقف(.   Wakaf )وايل(،   Wali )حكم(، 
Karib )قريب(. سادسها: ألفاظ ألشياء أخرى بخالف ما  Awam )عوام(،  )قوم(، 

سبق، مثل: Jubah )جبة(، Salji )ثلج(، Wabak )وباء(. )19( 

العربية  األلفاظ  عدد  إحصاء  عرش  الثامن  القرن  منذ  املسترشقون  حاول  وقد 
باللغتني  إملامهم  لعدم  الكافية  بالدقة  تتسم  مل  حماوالهتم  أن  إال  املاليوية  يف  املقرتضة 
الباحثني  بعض  توّصل  فقد  املحلية،  األبحاث  صعيد  عىل  "أما  واملاليوية،)20(  العربية 
توّصل  التي  تلك  من  بكثري  أكرب  نتائج  إىل  املقرتضة  العربية  األلفاظ  دراسة  يف  املاليو 
إليها املسترشقون ترتاوح تقريًبا ما بني )1300( كلمة إىل )2000( كلمة، وقد بحث 
 Dewan Bahasa تأليف  أثناء  املاليوية  الكلامت  أصول  يف  املاليزي  اللغوي  املجمع 
)قاموس ديوان(، فوضع عالمات خاصة أمام األلفاظ املقرتضة لإلشارة إىل اللغة التي 
املرتبة  احتلت  املاليوية  يف  املقرتضة  العربية  األلفاظ  حصيلة  أن  فوجدا  منها،  جاءت 
املقرتضة 1556  ألفاظها  بلغ عدد  التي  بعد اإلنجليزية  الثانية بمجموع 1117 كلمة 
كلمة، لكن هذه النتيجة التي توّصل إليها املجمع مل ُترض بعض الباحثني، فقد رصح 
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املقرتضة  العربية  الدقة يف تعيني األلفاظ  يتحّر  "قاموس ديوان" مل  عمران كاسمني أن 
)أول(،   awal مثل:  الوضوح  شديدة  العربية  األلفاظ  بعض  إىل  اإلشارة  أغفل  حيث 
إبراهيم  أرسل  الباحث  أعاد  وقد  )مهة(   hemah )غالب(،   ghalib )بركة(،   berkat

إحصاء األلفاظ العربية املقرتضة يف )قاموس ديوان( فاستدرك عىل املجمع 205 كلمة 
من أصول عربية.")21(

 وقّدرت بعض الدراسات املقارنة بني املعجمية العربية واملاليوية املفردات العربية 
احلية يف اللغة املاليوية بثالث آالف وثالثامئة كلمة عربية، كام جاء يف املعجم األمحدي 
لعبد احلميد بن أمحد، واملعجم حماولة لتصنيف كل الكلامت العربية الواردة يف املاليوية، 
غري أنه ضم كلامت قديمة مل يعد هلا وجود يف االستعامل املعارص، وتناول حممد سنويس 
يف  عربية  كلمة  ألفي  من  أكثر  اإلسالمية"  "املصطلحات  معجمه  يف  حممود  احللج  بن 
هلذه  ووفقا  عربية،  كلمة   1725 قرابة  معجمه  يف  سعيد  حممد  ومجع  املاليوية،  اللغة 
املعاجم فالكلامت العربية املقرتضة يف اللغة املاليوية ما بني 1700 و2000 كلمة. )22( 
اللغة املاليوية مأخوذ من  "أكثر من 20٪ من ألفاظ  الدراسات إىل أن  وذهبت بعض 
اللغة العربية إما بنصها أو بتحول بسيط فيها، وخاصة األلفاظ املتعلقة بالصالة والزكاة 

والصوم واحلج." )23( 

وقد حاول فريق الدراسة حرص أكثر الكلامت العربية تداوال يف اللهجة الربوناوية 
التي يستعملها عامة الناس يف احلياة اليومية دون أن يدركوا أصلها العريب، فوجد مئات 
أصل  من  أخرى  وكلامت  عربية،  كلامت  مع  وداللة  صوتا  املتفقة  الربوناوية  الكلامت 
بثروة  بروناي  املاليوية يف  اللهجة  العربية  فأمّدت  أو داليل،  عريب حلق هبا تغري صويت 

ضخمة من املفردات، وأْثَرهتا بمعان جديدة مل تكن حتملها من قبل. 

وقد صنّفها فريق الدراسة إىل مفردات متفقة يف اللفظ واملعنى "نظائر غري خادعة"، 
التايل: ومفردات متفقة يف اللفظ خمتلفة يف املعنى "نظائر خادعة" عىل النحو 
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)مفردات متفقة يف اللفظ واملعنى "نظائر غري خادعة"(

الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

سابونَصاُبون167يقنيَيقيِني1
ي2 صالحَصاليِْح168أباديَأَبديِ
صربَصرب169اثننياْثنيِني3
صحَصح170أجلَأَجل4
صحابتَصَحابة171اهداألََحد5
ة172اهرامإيِْحَرام6 حَّ صيحتصيِ
صدقهَصَدَقة173إهسانإيِْحَسان7
ر8 َفْة174أخريآخيِ صيفةصيِ
صالةَصاَلة175أخريةآخرة9

َلُة الَرْحم176أخالقَأْخاَلق10 صيلة الرحمصيِ
وَرة177أدبَأَدب11 رضورةرَضُ
طاعةَطاَعة178إيذينإيِذيِْن12
طبيعةَطبيِيَعة179أرنبَأْرَنب13
توماتوطاَمطيِم180أزيلَأَزيل14
طمعَطَمع181أساسَأَساس15
ظاليمظامل182أستاذُأْستاذ16
اَحة17 َ ر183اسرتحيةاْسرتيِ ظاهريظاهيِ
وضوءُوُضوء184إسالمإيِْساَلم18
عادتَعاَدة185إشارةإيَِشاَرة19
عاديلَعاديِل186اشتهارايِْشتيَِهاْر20
عافيةَعافيَِية187أصلَأْصل21
عاملعامل188أصيلَأْصيل22
عاملَعامل189اعتباراْعتيَِبار23
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

َباَدة190اعتكافاْعتيَِكاف24 عبادةعيِ
باَرة191إعالنإيِْعاَلن25 عبارةعيِ
عجائبَعَجائيِب192إقرارإيِْقَرار26
عذابَعَذاب193ألتآَلة72
عربَعَرب194أبجدَأْبَجد28
عزمَعَزْم195كحولَاْلُكحل29
ي30 عسكرَعْسَكر196إهليإيِهَليِ
عقدَعَقد197إمامإيَِمام31
عقلَعقل198أمانَأَمان32
يَدة199أمانهَأَماَنة33 عقيدةَعقيِ
عالمتَعاَلَمة200إنرتنيتإيِْنرَتنيِت34
ْلم201إنسانإْنَسان35 علموعيِ
وفاةَوفاة202إنغكارإيِْنَكار36
علامءُعَلاَمء203أهلَأْهل37
ل38 عمرُعُمر204أولَأوَّ
عمرةُعْمَرة205أياتآيات39
عملَعَمل206إجياب قبولإجياب وَقُبول40
عمومُعُموم207إيامنإيِياَمن41
عناصريَعنَارص208بابَباب42
ْل43 عنصورُعنرص209بخيلبَاخيِ
عورةَعْوَرة210يتيمَيتيِْيم44
عائيبَعيب211باطلباطيِل45
ݢسَغاز212باطنبَاطيِن46
غائيبَغائيِب213باقيباقيِي47
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

غزلَغَزل214ڤيرتولبيِرْتُول48
ق215بادنَبَدن49 فاسقَفاسيِ
فائيدهَفائيَِدة216بركةَبركة50
فتنهفيِتنَة217بيسكوتَبْسُكوت51
فجرَفَجر218بطلَبَطل52
فصلَفْصل219باالَبالء53
فرتهفيِْطَرة220ڤالستيكبالْستيِيك54
فقهفيِقه221بلونبيِْلُيون55
فقريَفقيِري222بينابيِناء56
فكرفيِْكر223بنكَبنْك57
فلسفهَفلَسَفة224تاريختارٍيخ58
فلكَفَلك225ترتيبَتْرتيِيب59
فناَفنَاء226تفسريَتْفسري60
يم61 فهمَفْهم227تقويمَتْقويِ
فيليمفيِيْلم228تليۏيشونتليفزيون62
قايضَقايض229تيليفونتيِليُِفون63
َدة230توبةَتْوَبة64 قاعدهقاعيِ
َل65 قاموسَقاُموس231توكلَتَوكَّ
قبةُقبَّة232تنيتيِني66
قبلةقيِْبَلة233ثالثالثُّالثاء67
ل68 قبورُقُبور234جاهdلَجاهيِ
قبولَقُبوْل235جوبهُجبَّة69
قدرَقَدْر236جدوالَجْدَول70
قدرةُقْدَرة237ݢارجَجراج71
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

قدوسُقُدوس238جزءُجْزء72
القرآنالُقْرآن239جسدَجَسد73
قرارَقَرار240جوملهمُجَْلة74
ن75 كرتسقيِْرطاس241جنيجيِ
ْة242جنازةَجنازة76 قيصهقيِصَّ
نَاَية77 قضاءَقَضاء243جنايهجيِ
قلبوَقْلُب244وقفَوَقف78
ة245جاننيَجنيِني79 قواتُقوَّ
هاد80 كيرسقيِيَثار246جهادجيِ
وقتَوْقُت247جوابَجَواب81
كافريَكافيِر248حاجتَحاَجة82
ل83 رَيا249حاصيلَحاصيِ كامرياكاميِ
كتابكيَِتاب250حاضريَحارض84
كرامةَكَراَمْة251حاكيمحاكيِم85
كريسُكْريس252حالحال86
كيكَكْعك253حجَحّج87
َجاْب88 كالمَكاَلم254حجابحيِ
كليمهَكليَِمة255هوجهُحَجة89
يَّة256حديثاحلديث90 كليهُكلِّ
كومڤيوترُكْمبيُِيوَتر257حرامَحرام91
كيلوكيِْيُلو258حروفُحروف92
َساب93 َياء259حسابحيِ كيمياكيِْيميِ
ْم260حسدَحَسْد94 الزمالَزيِ
لغتُلَغْة261حفظَحفظ95
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

لفظَلَفظ262حقَحّق96
ملبهمَلَْبة263حقيقتَحقيَقة97
يقيِي98 اهللاهلل264حقيقيَحقيِ
كاَية99 ليمونَلْيُمون265حكايتحيِ

ْستيِري266حكمُحْكم100 ماجستريَماجيِ
ْكَمة101 مأمومَمْأُموم267حكمةحيِ
ر268حاللَحالل102 ماهريماهيِ
رت269حياتَحياة103 ميرتميِ
ثال270حيوانَحَيوان104 مثالميِ
جملةجَمَلَّة271خاصخاص105
جمليسجَمْليِس272خربَخرب106
ْدَمة107 حماسبهحُمَاَسَبة273خدمتخيِ
حمرمحَمَْرم274خرافةُخراَفة108
زاَنة109 حمصولحَمُْصول275خزانةخيِ
حمكمةحَمَْكَمة276خطَخّط110
مدرسةَمْدَرَسة277خط االستواءَخطُّ االستيِواء111
مسافريُمَسافيِر278خطبةُخْطَبة112
مسألهَمْسَأَلة279خلوةَخْلَوة113
يل280مخيساخلميس114 مستحيلُمْسَتحيِ
ير115 نْزيِ د281خنزيرخيِ مسجيدَمْسجيِ
ْسكيِني282خيالَخَيال116 ميسكنيميِ
مسلمُمْسليِم283خيمةَخْيَمة117
مشوارتُمشاَوَرة284دائرةدائيَِرة118
مشكيلُمْشكيِْل285ديڤلوماديِْبُلوم119
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

ال120 مشهورَمْشُهْور286دجالَدجَّ
مصليحتَمْصَلَحة287درجةَدَرَجة121
ْيَبة288دعاءُدَعاء122 مصيبةُمصيِ
مطلقُمْطَلْق289دعوهَدْعَوْة123
معتمدُمْعَتَمد290دعواَدْعَوى124
َية291دكتورُدْكتور125 معصيةَمْعصيِ
معلومَمْعُلوم292وكيلَوكيِْيل126
معلوماتَمْعُلوَمة293دنياُدْنَيا127
معنىَمْعنَى294ذاتذات128
مفليسُمْفليِس295ذكرذيِْكر129
مفهومَمْفُهوم296راديوراديُِيو130
با131 مقبولَمْقُبول297ريباريِ
مكتبَمْكَتب298روجوعُرُجوع132
مالئكةَمالئيَِكة299رمهتَرمْحَة133
ْزق134 مڠكنيمُمْكيِن300رزقيريِ
منارامنارة )َمنَاَر(301رسولَرُسول135
مناسبةُمناَسَبة302رسواهَرْشَوة136
ضاء137 نرْب303رضاريِ منربميِ
مغضَمنَْجا304رفعَرَفع138
موافقتُمواَفَقة305ركوعُرُكوع139
واَية140 موتَمْوت306روايتريِ
م307روحُروح141 موسيمَمْوسيِ
ْيَقى308زرافةَزراَفة142 موزيكُمْوسيِ
ْيكانيِْيكيِي309زكاةَزكاة143 ميكانيكميِ
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الرقم
الكلمة

الرقم
الكلمة

املاليويةالعربيةاملاليويةالعربية

ْيكُرْوُفْون310زمانَزمان144 ميكروفونميِ
ياَرة145 نبيَنبيِي311زيارهزيِ
نتيجهَنتيِيَجة312زيتونَزْيُتون146
س313سببَسَبب147 نجيسَنجيِ
ْبت148 ْيد314سبتالسَّ نشيدَنشيِ
اَدة149 نصَنص315سجادهَسجَّ
ْيَحة316ساجقَسْجع150 نصيحتَنصيِ
نعمةنيِْعَمة317سجودُسُجود151
حر152 نفاسنيِفاس318سحرسيِ
َوال153 ْ نفسَنَفس319سلواررسيِ
نقطهُنْقَطة320سالمتَساَلَمة154
َلة155 ْلسيِ نكاحنيَِكاح321سلسلهسيِ
نيةنيِيَّة322سلطانُسْلطان156
َداَية323سؤالُسَؤال157 هدايههيِ
ينام158 يَّة324سينامسيِ هديةَهديِ
ب325ياَيا159 واجبواجيِ
ط160 ث326رشطرَشْ واريثَواريِ
يَعة161 وايلوايل327رشيعةرَشيِ
عر162 وجهَوَجْه328شعرشيِ
وجودُوُجود329شكَشك163
ورعَوَرع330شكرُشْكر164
يد165 وسوسَوْسَوس331شهيدَشهيِ
شيطانَشْيطان166
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)مفردات متفقة يف اللفظ خمتلفة يف املعنى "نظائر خادعة"(

معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

رماد والد أبو َأُبو 1
موت مدة اليشء أجل َأَجل 2
مخر صّب –أرق َأَراق 3

أحشاء، أمعاء ُأصول أوسوس ُأُسس 4
مناخ منطقة إقليم إيِْقليِيْم 5
عقل تناول عقل َأَكل 6

دجاج مجع يوم أيم ام َأيَّ 7
أب عالمة أيه َأَية 8

خوف إجياڤ إلزام إيِجْيَاْب 9
نوع من القرود مدخل البيت بابون َباٌب 10

خنزير
باب: مدخل البيت
ياء: ضمري متكلم

بايب َبايب 11

 حجر، علبة
للشطائر أقام ليال باتا َباَت 12

مجرة النار  وحدة لقياس
الضغط اجلوي بارا َبار 13

أرز ظهر برس َباَرز 14

مسكن للعسكريني  سأل اهلل أن ينزل
نعمته بارك ك َباريِ 15

لفافة
 مادة كياموية توضع
 يف قذائف األسلحة

النارية
باروت َباُروْد 16

بقية أمحق باقي َباكيِي 17
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

مصيبة بالء بال - يبول َباَل 18
انشقاق راب الضخم اجليِ بله َباَلة 19
صحيح عذراء - عفيفة بتول َبُتوْل 20

فرس هنري ابتكر بدق َبَدع 21
سالح ناري عيِوض، خلف بديل يْل َبديِ 22

مخر إحسان بري بيِر 23
فرشاة تم عقله ورأيه بروس َبُرز 24

غضب ُّ رضب من ينيِ  الرَبْ
التمر بران َبَرْن 25

رسطان شفي من مرضه براه َبَرْه 26
معرض نرش البذور بزر َبذْر 27
رطيب هرة باسه ْة َبسَّ 28

بطيء  إحدى أنواع
الطيور باته َبطَّْة 29

فتح سال الدمع بوكا ُبَكاء 30
شاعرية هي بكت حزنا باكت َبَكت 31
احرتق استيقظ مبكرا باكر َبَكر 32
حجامة س َخريِ بكم َبَكم 33
أصول سال الدمع باكا َبَكى 34

متى النافية بيال بيِال 35
نوع من املوسيقى فرت يف العمل وقرص بالدا َبلََّد 36

رد صنف من التني بلس َبَلْس 37
اشرتى رّث بيل َبيل 38
غثيان قوي باوس َبُؤْس 39
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

نص شعر املنزل بائيت َبْيت 40
طبع نادم تائيڤ َتائيِب 41

غليط بائع التوابل تبل َتبَّاْل 42
رتبة تنعم طرف َتَرْف 43

رصخة  نوع من السم أو
الدواء ترياق َياْق تيِريِ 44

ال طعم له  مصدر توارى،
اختفاء تاور َتَوار 45

قهر عدم االهتامم تاون َتَوان 46
نشافة قام بيشء تواال َتَوىل 47

العجلة موج البحر القوي تاير َتَياْر 48
شاي تَكرب تيه تيِيْه 49

أداة لقطع أعشاب حازم سابيت َثابيِت 50

مهذار  الذي يصلح العظام
املكسور جابري َجابيِْر 51

مسكني  اسم فاعل من
جرح جاريه ح َجاريِ 52

خدمة أجثى جاسا َجَثى 53
مصافحة شق جاره َجَرح 54

ملل جرى املاء: سال جارا َجَرى 55
واضح قعد جلس َجَلْس 56
ساعة الكثري من كل يشء جم َجْم 57

ملعونة اسم من أسامء النار جهنم َجَهنَّْم 58
عمل كثري العطاء جوات َجَواد 59
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

خلص َسجي هبيس َحبيِْيْس 60
خسيس عندما هينا نَي حيِ 61

بيِكٌر طاف حول اليشء دارا َداَر 62
و خضع وذل دان َداْن 63

فصل  مستوى،منزلة
ومرتبة درجت َدرَجة 64

رسيع علم دراس َدَرَس 65
حرب إدعاء دعوت َدْعَوْة 66

يسجل كراسة دفرت َدْفرَتْ 67
صدقة ب َقرَّ دانا َدَنى 68

ملس  زاد وأصابه الربو
)داء يصيب الرئة( رابا َرَبا 69

طعم / ذوق ثبت راسا َرَسا 70

 تسجيل الصوت
والصور مقدار ما يعد رقم َرَقم 71

لطيف حامل الرمح رامه اْح َرمَّ 72
تنبؤ هرول يف مشيه رامل َرَمْل 73

تلخيص
 رمز الرشكة:

 العالمة التي تعرف
هبا

روموس ُرُموْز 74

قوي  ساس الدواب:
راضها وعني هبا ساسا َساَس 75

ثواين وقت ساعت َساَعة 76
فقط سجا اليشء: سكن ساج َسَجا 77
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

خلص / قد كريس سوده ْة ُسدَّ 78
قليل صموت سيكيت يْت كِّ سيِ 79

تصافح استسالم سالم َسَلم 80
مزدحم سمك أسامك سامق َسَمك 81

غرامة  سمن فالن: زاد
وزنه سامن َسَمن 82

بحث  سياسة الدولة: تويل
أمورها سياست َياَسْة سيِ 83

ملح مجع سرية سيار رَي سيِ 84
وعى انرصف عن املاء سدار َصَدر 85
خطأ سالمة من العيب ساله َصاَلْح 86

عنوان إشارة عالمت َعاَلَمة 87
سلوك مصاحبه، ومالزمه قرينه ينَه َقريِ 88
الرشبة قوة اإلنسان: طاقته كواه ة ُقوَّ 89

ضباب
 َضغٌط يقع عىل

ُر  صدر النائم ال يقديِ
معه َأن يتحرك

كابوس َكاُبوس 90

جمتهد ماقت كاريه ه َكاريِ 91
حني قاس كاال َكاَل 92
مغلق حبس كابت َكَبت 93
مبهم نام، وازداد كابور َكرب 94

رسطان
 َكَتَم بمعنى أمسك
قاُء:  مثل كتم السَّ
َأمسك الرشاَب

كاتم َكَتم 95
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

َغَرق رجل كرم: كريم كارم َكَرْم 96
هائج كرس اجليش: هزمه كارس َكرس 97
ندم تثاقل كسل َكَسل 98

اهنزم عبس كاله َكَلح 99
أنيق عبس كمس َكَمْس 100
قذر عمى كامه َكَمْه 101

كلام  هيئة أو بنية أو
حقيقة كيان كيِيان 102

قديم أصلح الما اَلَم 103
ضعيف اختلس النظر مله الََمْح 104
قرصان رق النا الَن 105

اعتنى / خدم الطف الئني اَلَيْن 106
عزير / كثيف رصعه رصعا عنيفا لبت َلَبْط 107

عرج مس باليد ملس مَلَس 108
الدهون حماه بعد ما كتبه ملق مَلَق 109

مجيلة د َعقَّ الوا ى َلوَّ 110
ليل النافية مامل َما مَلْ 111

مصيبة ماج واضطرب مارا َماَر 112

بل  ماحله أكل معه
وصاحله ماله َماَلح 113

رفاهية  من يطلب منه
إنشاء أمر أو فعل معمور ُمْأُموْر 114

َخرَزة بخيل ممسك مانيق َمانيِْع 115
عني استفهام ماتا َمَتى 116
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

إجبار ناحية ماجل جَمَال 117
غايل مكان ماهل حَمَل 118

خرج السهم برسعة توهج النار مرك َمَرَق 119
ساعة وقت من األوقات ماس َمَساء 120
طبخ قبض عليه بيده ماسق َمَسك 121

ما زال  لقب عيسى عليه
السالم ماسيه يْح َمسيِ 122

معهد
 حجرة أو مكان

 يضم طاولة ُيكتب
عليها

مكتب َمْكَتب 123

أزهر، وتفّتح خَدع واحتال مكر َمَكر 124
تطور الثبوت يف املكان مكني َمكيِني 125

كسالن  املَلس واملالسة ضد
اخلشونة مالس َمَلس 126

لصق يملك اليشء مالكت َمَلَكْت 127

 أداة استفهام بمعنى
أين

 منى اهلل األمر
بمعنى قّدره مانا َمنَى 128

نبض  مكان جيتمع فيه
الناس نادي ناديِي 129

أرز  اسم فاعل من
الفعل نيس نايس َنايس 130

تنفس سابق نفس َناَفس 131
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معنى الكلمة الكلمة
الرقم

يف املاليوية يف العربية املاليوية العربية

رشير

 نكل به أي أصابه
 بنازلة، ونكل

 عنه بمعنى جبن
 وتراجع

ناكل َنَكل 132

قلب  اسم فعل أمر
بمعنى أعطني هايت َهاتيِ 133

اجتاه خاف وأفزع هاال َهاَل 134

حر  هبا الغبار بمعنى
ثار وارتفع هابا َهَبا 135

هضم أسقط، ونقض هادم َهَدم 136
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وزارة  يتبع  نظام  اجلامعي،  قبل  للتعليم  نظامني  السالم  دار  بروناي  سلطنة  َتَتبنَّى 
يتبع يف  الرتبية، ويرشف عىل كل منهام وزير خمتص  يتبع وزارة  الدينية وآخر  الشؤون 
عمله جاللة السلطان بوصف جاللته رئيًسا للوزراء، فاملدارس واجلامعات بالسلطنة 
عة بني الوزارتني، وُيطلق عىل املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية  ُموزَّ
ألبناء  العامـة  احلكومية  الدينية  االبتدائية  املدارس  وتضم  الديني،  التعليم  مؤسسات 
املسلمني واملدارس العربيـة اإلعدادية والثانوية وجامعة رسى بكاوان للرتبية الدينية، 
االبتدائية واإلعدادية  املدارس  الرتبية  لوزارة  التابعة  التعليمية  املؤسسات  وُيطلق عىل 
والثانوية املاليوية احلكومية العامة باإلضافة لثالث جامعات حكومية: جامعة بروناي، 
وجامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وجامعة بروناي للتكنولوجيا، وقد اندجمت املؤسسات 
التعليمية لوزارة الشؤون الدينية يف املؤسسات التعليمية لوزارة الرتبية يف الفرتة من عام 

2002م حتى عام 2007م إال أهنا رسعان ما عادت لالنفصال مرة أخرى.

بمرحلة  تبدأ  تعليمية  مراحل  بعدة  السالم  دار  بروناي  سلطنة  يف  الطالب  ويمر 
الروضة من عمر أربع سنوات، ومتتد إىل ثالث سنوات، ثم املرحلة االبتدائية املاليوية 
ملدة  يلتحق  املرحلة  تلك  مع  وبالتوازي  دراسية،  سنوات  ست  هبا  ويقيض  العامة، 

)٤(
اللغة العربية فـي التعليم قبل اجلامعي
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الدينيُة  الشؤون  وزارُة  عليه  ُف  ُترْشيِ الذي  الدينيُّ  االبتدائي  بالتعليُم  سنوات  مخس 
ويندرج  الثانوي،  التعليم  مرحلة  االبتدائي  التعليم  مرحلة  وييل  بروناي.  سلطنة  يف 
بني  خيتار  أن  الطالب  عىل  املرحلة  تلك  بداية  ومع  اإلعدادي،  التعليم  مرحلة  حتتها 
يف  الدراسة  أو  اإلنجليزية  اخلاصة  أو  املاليوية  العامة  املدارس  يف  دراسته  يواصل  أن 
بتلك  الطالب  ويقيض  بذلك،  اخلاص  االمتحان  اجتياز  بعد  الدينية  العربيـة  املدرسة 
اإلعدادي  بالتعليم  والثاين  األول  الصف  دراسية:  سنوات  تسع  إىل  سبع  من  املرحلة 
بشهادة  الطالب  ليتخرج  الثانوي؛  بالتعليم  اخلامس  الصف  إىل  األول  الصف  من  ثم 
الطالب  يواصل  ثم   ،)A Level( العـام  املستوى  فـي   )Cambridge( "كامربيدج" 
املتفوقون دراستهم يف املرحلة الثانوية العليا قبل اجلامعية ملدة سنتني )الصف السادس 
الثانوي األدنى والصف السادس الثانوي األعىل( ليتخرجوا بالشهادة الثانوية املتقدمة 
 O( فـي املستوى املتقدم، وُيطلق عليها )Cambridge( "التي تعادل شهادة "كامربيدج
Level(، واحلصول عليها رشط اللتحاق الطالب بالدراسة اجلامعية، وإن كان بعضهم 

يلتحق بالربنامج التمهيدي باجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا بديال للثانوية العليا، أو 
بربنامج الرتقية يف جامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وقد عّدلت وزارة الرتبية حديثا عن 
تسمية املراحل الدراسية باالبتدائية واإلعدادية والثانوية إىل نظام السنوات املتتالية من 

السنة األوىل إىل السنة احلادية عرشة. )24( 

أوال املدارس االبتدائية الدينية
زوايا  يف  تعقد  علمية  حلقات  شبه  يف  بروناي  سلطنة  يف  العربية  اللغة  تعليم  بدأ 
ضمن  العربية  اللغة  ُتدّرس  فكانت  الدراسة،  أوضحت  كام  الشيوخ  وبيوت  املساجد 
آنذاك تعتمد اعتامدا كليا عىل طريقة  العربية  العلوم اإلسالمية، وكانت منهجية تعليم 
العربية دون  الكتب  قراءة  الدارسني مهارة  تعليم  تركز فقط عىل  التي  النحو والرتمجة 
ابتدائية  مدرسة  أول  الربيطانيون  افتتح  1914م  عام  ويف  الكالم،  بمهارة  االهتامم 
عىل  أوىل  كخطوة  حالًيا(  بكاوان  رسي  )بندر  بروناي"  "بندر  فامنجا  بشارع  ماليوية 
التايل  العام  يف  زاد  طالبا  ثالثني  طالهبا  عدد  وكان  احلكومي،  النظامي  التعليم  طريق 
إىل  تطرق  أن  دون  عاما  عرش  سبعة  عملها  تواصل  املدرسة  وظّلت  طالبا،  أربعني  إىل 
تدريس اإلسالم أو اللغة العربية، فلم تكن موضع عناية املستعمر الربيطاين، باإلضافة 
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إىل ضعف ثقة املجتمع الربوناوي يف أن يتلقى التعليم الديني من املدرسة النظامية التي 
ُيرشف عليها امُلحَتل، فكان املحليون يفضلون تعلُّم الدين يف بيوت العلامء، والزوايا، 
ويف عام 1931م أدخل اإلنجليز حصة الدين اإلسالمي - ُتعرف حديًثا يف السلطنة 
بامدة "الرتبية اإلسالمية" إىل مناهج املدرسة املاليوية، وبدأ تعليم حروف اللغة العربية 
للطالب  اإلسالمي  الدين  حصة  يف  اإلسالمي  بالدين  صلة  ذات  كلامت  وبعض 
وكانت  السلطنة،  حلكومة  التابعة  واإلنجليزية  املاليوية  االبتدائية  باملدارس  املسلمني 
س مرتني أسبوعًيا عام 1936م  ُتدرَّ ُتّدرس أسبوعيا بعد صالة اجلمعة، ثم أصبحت 
حتت إرشاف مسؤول التعليم حينها "مرسل ماون")25( إال أن تدريسها مل يكن له كبري 
األثر يف الطالب؛ ألنه مل تكن ضمن املواد االختبارية التي ُيشرتط جتاوزها للنجاح، مما 

تسبب يف قلة عناية الطالب هبا)26(.  

ومع تويل جاللة السلطان احلاج عمر عيل سيف الدين يف السادس يونيو 1950م 
عام 1950م -  مايو  من  الرابع  الدين يف  تاج  أمحد  السلطان  أخيه جاللة  وفاة  بعد   -
بروناي  بسلطنة  النظامي  التعليم  يف  العربية  اللغة  مسرية  من  جديدة  مرحلة  بدأت 
الثامن  السلطان  الدين  السلطان احلاج عمر عيل سيف  فيعد عهد جاللة  السالم،  دار 
والعرشين لربوناي دار السالم بداية التأسيس احلقيقي لدولة سلطنة بروناي؛ لذا ُلقب 
الربوناوي  املجتمع  نوعّية غرّيت حياة  نقلة  ملا أحدثه من  العرصية،  بروناي  بمهندس 
السلطان  جاللة  فوضع  والتعليمية،  واالقتصادية  السياسية  احلياة  جماالت  خمتلف  يف 
شملت  دوالر،  مليون  مائة  بتكلفة  سنوات  مخس  مدار  عىل  إعامر  خطة  1953م  سنة 
تطوير البنية التحتية للسلطنة بتوفري خدمات الكهرباء واملياه وشبكة اتصاالت هاتفية 
ورصف الطرق الرئيسية وبناء مطار سلطنة بروناي وعددا من املدارس، ومسجد عمر 
سيف الدين - أهم معامل العاصمة - كام مل يتواَن السلطان عن تسخري كل اإلمكانيات 
من  عددا  جاللته  فأقام  السلطنة،  أبناء  نفوس  يف  اإلسالم  وتعزيز  بالدعوة  للنهوض 
"قانون املحاكم  "جملس الرشيعة" يف سنة 1954م، وإصدار  املؤسسات منها: تشكيل 
سنة  يف  اإلسالمية"  للشؤون  األعىل  "املجلس  وتشكيل  1955م،  سنة  يف  الرشعية" 
هو  اإلسالم  أن  عىل  فيه  نّص  الذي  1959م  عام  بروناي  "دستور  ووضع  1956م، 

الدين الرسمي للسلطنة )27(.
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الدينية  الشؤون  إدارة  بإنشاء  السلطان  جاللة  أوامر  صدرت  1954م  عام  ويف 
وزارة  1986م  أكتوبر   21 يف  أصبحت  التي   - االجتامعية  واخلدمات  والعادات 
وضمنًيا  اإلسالمية  الدينية  بالرتبية  االهتامم  مسؤولية  إليها  وأسند   – الدينية  الشؤون 
اللغة العربية لغة القرآن والسنة، ويف سنة 1957م تشّكلت جلنة لإلرشاف عىل املدارس 
الدينية ومتابعة تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية هبا، وقد حتّولت تلك اللجنة إىل قسم 

الدراسات اإلسالمية يف وزارة الشؤون الدينية سنة 1967م. )28( 

وكان من أول أعامل إدارة الشؤون الدينية عام 1954م - بًأْمر من جاللة السلطان 
عة من املتخصصني يف جمال تدريس  ل جلنة ُموسَّ احلاج عمر عيل سيف الدين - أن ُتشكَّ
الدين  تدريس  لتقييم طرق  املاليزية؛   )Johor( "جوهور" والية  من  اإلسالمية  الرتبية 
اإلسالمي يف املدارس املاليوية واإلنجليزية يف السلطنة، والنظر يف املناهج الدينية التي 
س يف املدارس احلكومية، ومدى فاعليتها وتقديم دراسة حول طرق النهوض هبا..  ُتدرَّ
وبعد زيارات جلميع املدارس يف خمتلف املناطق، رفعوا تقريرا إىل جاللة السلطان ُيشري 
إىل عدم فاعلية تدريس العلوم الدينية يف املدارس العامة، فاستيعاب الطالب للعلوم 
يعرف  مل  بعضهم  إن  حتى  جدا،  ضعيفا  كان  األخرى  العلوم  مع  باملقارنة  الرشعية 
معنى الشهادتني وأركان اإلسالم؛ لذلك اقرتحت اللجنة إقامة فصول دراسية خاصة 
بالدراسات اإلسالمية، فالوقت امُلخّصص لتعليم الدين اإلسالمي يف املدارس العامة 
ليسوا  املعلمني  معظم  أن  كام  يكفي،  ال  وهذا  أسبوعيا  ساعة  نصف  يتجاوز  ال  كان 

مؤهلني يف الرتبية الدينية اإلسالمية.

يف  أوامره  فأصدر   )29( جوهور،  جلنة  ومقرتحات  بتوصيات  السلطان  جاللة  أخذ 
سبتمرب سنة 1956م بافتتاح أول سبع مدارس دينية ابتدائية رسمية، وكانت الدراسة 
فيها صباحا،  الدراسة  التي كانت  العامة  املاليوية واإلنجليزية  املدارس  مسائية بمباين 
بالعاصمة  مدارس  وثالث  األربع،  السلطنة  حمافظات  يف  مدارس  أربع  فأقيمت 
اإلسالمية  الدعوة  كتابه  يف  طه  أمحد  صابر  أ.د  أشار  كام  وليس  بكاوان،  رسي  بندر 
مدرسة  أول  ببناء  قراره  "أصدر  السلطان  أن  من  العصور  عرب  السالم  دار  بروناي  يف 
دينية يف 1956/9/16م، ثم تتابع إنشاء املدارس الدينية يف عهده إىل أن وصلت إىل 
هذا  يف  السلطان  ُيصدر  فلم  بروناي." )30(  دوائر  من  دائرة  كل  يف  دينية  مدارس  سبع 
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التوقيت قراره ببناء أول مدرسة دينية لكنه أصدر قرار بتخصيص سبع مدارس عامة 
لتكون مدارس دينية مسائية، ومل تكن سبعة يف كل دائرة بل كان جمموعها يف السلطنة 
حينها سبعة فقط كالتايل: معهد السلطان عمر عيل سيف الدين يف العاصمة الربوناوية، 
مدرسة حممد مجال العامل املاليوية يف العاصمة الربوناوية، مدرسة ليال منجاين املاليوية 
يف العاصمة الربوناوية، مدرسة مودا هاشيم املاليوية يف حمافظة توتونج، مدرسة حممد 
مدرسة  بالئيت،  حمافظة  يف  املاليوية  الدين  تاج  أمحد  مدرسة  رسيا،  يف  املاليوية  عامل 
إىل  التايل  العام  وقد تضاعف عددها يف  متبورونج.  بمحافظة  املاليوية،  سلطان حسن 
حكم  آخر  يف  عددها  وصل  حتى  1958م،  عام  يف  عرشين  ثم  مدرسة،  عرشة  مخس 
الدين إىل مخس وستني مدرسة دينية يف خمتلف  السلطان حاج عمر عىل سيف  جاللة 

أنحاء السلطنة )31(. 

الدين  سيف  عىل  عمر  حاج  السلطان  عهد  يف  الدينية  باملدارس  االلتحاق  وكان 
ْرص أرس املسلمني من مواطني بروناي عىل تعليم  اختيارًيا إال أنه القى قبواًل واسًعا، فحيِ
دينية،  مدرسة  أقرب  عن  للبحث  دفعهم  ولغته  الدين  وتعاليم  القرآن  أحكام  أوالدهم 
التابعة  العامةيِ  االبتدائية  املدارس  يف  صباحا  العمرية  امْلَْرَحَلةيِ  تلك  يف  التالميُذ  فيتعّلم 
التي  الدينية  الشؤون  لوزارة  التابعة  الدينيةيِ  املدارسيِ  ويتعلمون مساًء يف   ، الرتبيةيِ لوزارُة 
تتخذ من املباين املدرسية التابعة لوزارة الرتبية مقرات هلا مسائية، باستثناء بعض املناطق 
ذات الكثافة العالية والتكّدس الطاليب، فقد خصصت وزارة الشؤون الدينية هلا مدارُس 
الدينية  ، وتستمر دراسة الطالب يف املدرسة االبتدائية  الدينيِّ بالتعليم االبتدائي  ة  خاصَّ
مخس سنوات بعد الصف األول االبتدائي، ويشرتط لاللتحاق هبا أن يكون الطالب مقيدا 
قانون  وُيلزم  اخلاصة،  أو  احلكومية  السلطنة  مدارس  بإحدى  االبتدائي  الثاين  بالصف 
الدراسة  يف  االنتظام  برضورة  املسلمني  أبناء  البلقية  حسن  السلطان  من  بأمر  السلطنة 
باملدارس الدينية املسائية، وُيسمح ألبناء غري املسلمني بااللتحاق هبا متى رغبوا يف ذلك.

حسب  املاليوية  باللغة  املختلفــة  اإلسالمية  العلـوم  فيها  الطالب  ويدرس   
املستويات املقررة، ومنها: قراءة القرآن، والتوحيد، والعبادات، والتدرب العميل عىل 
والتهليل،  والتلقني،  والعيدين،  اجلمعة  وخطبة  امليت،  وجتهيز  والصلوات،  الوضوء 
للصالة،  القصار  السور  وحفظ  والتاريخ،  واآلداب،  القرآن،  وجتويد  واألدعية، 
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والفرائض، والتصوف، واملعامالت، وبعض أحكام األرسة، واللغة العربية )32(.

ويف اخلامس من أكتوبر عام 1967م تبوأ السلطان احلاج حسن البلقية العرش بدال 
من أبيه السلطان احلاج عمر عىل سيف الدين؛ ليصبح السلطان التاسع والعرشين يف 
سلسلة ملوك وسالطني بروناي دار السالم، فواصل جاللته استكامل ما بدأه والده من 
النهوض بالسلطنة يف خمتلف املجاالت السيام ميدان التعليم، فأوىل عناية خاصة بتعليم 
الدينية  الشؤون  إدارة  البلقية  السلطان حسن  العربية، فكّلف  الدين اإلسالمي واللغة 
)وزارة الشؤون الدينية حاليا( بوضع برامج تستهدف أن يكون كل طالب يف السلطنة 

عىل معرفة بامدة الدين اإلسالمي )الرتبية اإلسالمية فيام بعد( )33( 

أربعامئة ألف دوالر  أكثر من  وكّلف جاللته يف سنة 1969م احلكومة بتخصيص 
السلطان حسن  السلطنة، وأدرج جاللة  أنحاء  االبتدائية يف كل  الدينية  املدارس  لبناء 
دينية  مدارس  لبناء  السنوية  السلطنة  ميزانية  ثابًتا يف  بندا  بدايًة من عام 1976  البلقية 
إسالمي،  معامري  طابع  ذات  التعليمية  املؤسسات  بناء  احلديثة يف  النظم  أحدث  وفق 
املراحل أشبه ما تكون باجلامعات يف ضخامة  فشيدت مدارس دينية عربية يف خمتلف 
مبانيها، فتضم بجانب املباين اإلدارية والفصول الدراسية مكتبة كبرية ومعامل وقاعات 
وُأنشأ  داخلية،  ومطاعم  داخيل  طاليب  وإسكان  ومالعب  واالجتامعات  لالحتفاالت 
العربية غري احلكومية، ومعهد رسي بكاوان إلعداد معلمي  املدارس  يف عهد جاللته 
احلاج  السلطان  ومعهد  حاليا(،  الدينية  للرتبية  بكاوان  رسى  )جامعة  الدينية  الرتبية 
حسن البلقية لتحفيظ القرآن الكريم، وجامعة بروناي دار السالم، ومعهد الدراسات 
املؤسسات  من  وغريها  حاليا(  اإلسالمية  عيل  الرشيف  السلطان  )جامعة  اإلسالمية 

التعليمية التي أولت اللغة العربية عناية كبرية كام سيأيت.. )34( 

وكان من أهداف التوسع يف املدارس الدينية كام جاء يف تقرير الدراسة الدينية سنة 
1969م )35( التايل:

- تربية األطفال والناشئة عىل اإليامن والفهم الصحيح والعمل الصالح.

- تنمية األخالق احلميدة وإثارة اليقظة الدينية يف نفوس الطالب.

- أن تنعكس الرتبية الدينية عىل الطالب يف خمتلف مناحي احليا،ة فينفعون وطنهم ودينهم.
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ويمكننا أن نحرص أعداد الطالب يف املدارس الدينية عىل النحو التايل:

- بدايات تأسيسها سنة 1956م كان عدد الطالب 347 طالبا فقط، وإحدى عرش 
معلام.

- بعد استقالل بروناي يف كانون الثاين عام 1984م زاد عدد الطالب إىل 16198 
طالبا)36(. 

عة عىل خمتلف  - يف عام 1997م وصل عدد املدارس الدينية إىل 113 مدرسة موزَّ
طالبا،  إىل 35640  هبا  الطالب  عدد  وصل  عام 2011م  ويف  السلطنة؛)37(  حمافظات 
االبتدائية  املرحلة  بروناي يف  أبناء مسلمي  املعلمني 2049 معلام؛ لتشمل مجيع  وعدد 
سلطنة  مواطني  من  املسلمني  أبناء  مجيع  بإلزام  أوامره  السلطان  جاللة  أصدر  أن  بعد 
العربية كربنامج مستقل  اللغة  املسائية، وتدريس  الدينية  باملدارس  بااللتحاق  بروناي 
العربية  اللغة  تعّلم  فرص  "وبتوفري  بقوله:  قراره  جاللته  ذّيل  وقد  املدارس،  تلك  يف 
ألبناء املسلمني يف بروناي نكون قد قمنا ببعض واجبنا نحو هذه األمة يف هذه السلطنة 
املباركة. واحلمد هلل رب العاملني" وكي ُتغطي املدارس الدينية أعداد الطالب املسلمني 
عملت مساًء يف مجيع مباين املدارس االبتدائية احلكومية التي وصلت إىل 149 مدرسة 

يف عام 2015م. )38(

يف عام 2017 وصل عدد الطالب باملدارس الدينية إىل قرابة نصف مليون طالب، 
عة عىل "503" مدرسة، منها "244" مدرسة  وبلغ عدد املدرسني "2230" مدرس، موزَّ
تابعة يف مبانيها وإدارهتا لوزارة الشؤون الدينية، موّزعة عىل حمافظات السلطنة األربع، 
ففي العاصمة بندر رسي بكاوان )بروناي موارا( ُيوجد 183 مدرسة مقسمة إداريا إىل 
مخس جمموعات، ويف حمافظة توتونج عدد 29 مدرسة، ويف حمافظة بالئيت عدد 20 
مدرسة، ويف حمافظة متبورونج عدد 12 مدرسة، يضاف إىل ذلك "259" مدرسة تتبع 
يف إدارهتا وزارة الشؤون الدينية بينام مبانيها تابعة لوزارة الرتبية، موّزعًة عىل حمافظات 
السلطنة األربع، ففي العاصمة بندر رسي بكاوان )بروناي موارا( ُيوجد 167مدرسة 
إداريا إىل مخس جمموعات، ويف حمافظة توتونج عدد 43 مدرسة، ويف حمافظة  مقسمة 

بالئيت عدد 37 مدرسة، ويف حمافظة متبورونج عدد 12 مدرسة.



-100-

مناهج تعليم اللغة العربية فـي املدارس الدينية االبتدائية
وإذا انتقلنا إىل املناهج يف املدارس الدينية االبتدائية فسنجد أهنا اتبعت فور إنشائها 
سنة 1956م مناهج ونظم املدارس الدينية بوالية جوهور املاليزية، فحرًصا من جاللة 
السلطان عمر سيف الدين عىل إنجاح املدارس الدينية كتجربة جديدة يف السلطنة أمر 
جاللته إدارة الشؤون الدينية بنقل كل ما يتصل باملدارس الدينية االبتدائية من والية 
جوهور، فأخذوا منها الكتب واملناهج واملخططات الدراسية بام يف ذلك املدرسني الذين 
انفردوا دون غريهم بالعمل بمدارس السلطنة يف عاميها األول )1956-1957م( )39(   
بتطوير  أوامره  الدين  سيف  عىل  عمر  السلطان  جاللة  أصدر  1958م  سنة  ويف 
املناهج الدراسية من خالل جلنة وطنية قامت بإعادة النظر يف الكتب الدراسية القادمة 
وأوصت  بروناي،  سلطنة  جمتمع  مع  تالءما  أكثر  لتكون  املاليزية؛  جوهور  والية  من 
قراءة  ُيساعد عىل  بام  العريب  تعليم احلرف  العبادات وعىل  بالرتكيز عىل أحكام  اللجنة 

القرآن قراءة صحيحة. )40(  
ويف عام 1967م تّم وضع برنامج مستقل لتعليم اللغة العربية رسمًيا بني الربامج 
االبتدائي،  الرابع، واخلامس، والسادس  الدينية للصف  االبتدائية  باملدارس  الدراسية 
تلك  لصفوف  العربية  لتعليم  الزم  حممد  لألسـتاذ  العربية  اللغة  تعليم  كتاب  واختري 
املرحلة إال أنه تّم العدول عنه عام 1968م إىل كتاب اهلالل بجزئيه األول والثاين تأليف 
سيد ابراهيم بن حسان الطاهر، وكان معلام بمدرسة اجلنيد العربية بسنغافورة، وقام عىل 
تدريسها معلمون ماليزيون معظمهم من والية جوهور، ومل تستمر جتربة تعليم اللغة 
العربية سوى ثالث سنوات توقفت بعدها املدارس الدينية عن تعليم اللغة العربية هبا 
ألسباب عديدة أمهها قلة عدد املعلمني الدينيني املحليني الذين يدرسون اللغة العربية، 
وعدم وجود الكتب الدراسية املناسبة.. وربام هذا يرجع إىل إنشاء مدرسة حسن البلقية 
العربية الثانوية للبنني ومدرسة راج إسرتي بنجريان أنق داميت العربية الثانوية الدينية 
مرحلة  يف  يبدأ  العربية  تعليم  أن  اإلسالمية  الدراسات  إدارة  فرأت  سنة،  بعد  للبنات 

تعليمية متقدمة وليس االبتدائية. )41(     
الدينية  املدارس  مناهج  ضمن  العربية  اللغة  عادت  1991م  عام  مايو  ويف27 
تدرجييا، فأدرج قسم املناهج التعليمية بإدارة الدراسات اإلسالمية اللغة العربية ضمن 

مناهج بعض املدارس الدينية االبتدائية للتجربة، وكان عدد تلك املدارس ستة وهي:
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قرية  يف  اإلسالم  كلثوم  أم  أمل  فرتي  أنق  بنجريان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -
موالوت بمنطقة بروناي موارا.

- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان مودا املهتدي باهلل يف قرية لورونج دامل بمنطقة 
بروناي موارا.

- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان أنق فرتي متوكلة حياة البلقية يف قرية رسوسوف 
بمنطقة بروناي موارا.

- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان أنق فرتي نور عني بمنطقة توتونج.
الدين  سيف  عيل  عمر  سلطان  بغاون  رسي  بادوكاا  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -

بمنطقة بالئيت.
- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان مودا حممد بلقية بمنطقة متبورونج.

املوافق 8 فرباير 1993م ُأضيفت إحدى عرشة مدرسة  ويف16 شعبان 1413هـ 
أخرى لتعليم اللغة العربية مخس منها يف القسم الصباحي: 

قرية  أوانج حاج عمر يف  أودانا خطيب  بيهن  بكاوان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -
ستيا بمنطقة بروناي موارا.

قرية كيالنس  البلقية يف  نور  أنق فرتي جميدة  بنجريان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -
بمنطقة بروناي موارا.

قرية  يف  البلقية  رسور  حافظة  فرتي  أنق  بنجريان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -
فرفينداهن براكس بمنطقة بروناي موارا.

- املدرسة الدينية االبتدائية فننجونج بمنطقة توتونج.
- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان أنق فرتي رشيدة سعدة البلقية برسيا.

وست منها يف القسم املسائي: 
- املدرسة الدينية االبتدائية بغاون بيهن أودانا خطيب أوانج حاج عمر يف قرية ستيا 

بمنطقة بروناي موارا.
قرية كيالنس  البلقية يف  نور  أنق فرتي جميدة  بنجريان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -

بمنطقة بروناي موارا.
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قرية  يف  البلقية  رسور  حافظة  فرتي  أنق  بنجريان  االبتدائية  الدينية  املدرسة   -
فرفينداهن براكس بمنطقة بروناي موارا.

- املدرسة الدينية االبتدائية فننجونج بمنطقة توتونج.
- املدرسة الدينية االبتدائية بنجريان أنق فرتي رشيدة سعدة البلقية برسيا.

- املدرسة الدينية االبتدائية بوكوك بمنطقة متبورونج .
واخلامس  الرابع  الصف  يف  املختارة  املدارس  هذه  يف  العربية  اللغة  دراسة  وبدأت 
والسادس االبتدائي، وكانت مدة دراستها حصتني أسبوعيا بمعدل ستني دقيقة، وكان قسم 
الدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية أخذ يف إعداد كتابا لتعليم اللغة العربية لطالب 
تلك املدارس ألول مرة من جزءين بعنوان "املدخل إىل اللغة العربية"، ُخّصص اجلزء األول 
لطالب الصف الرابع، واجلزء الثاين لطالب الصف اخلامس والسادس، واشرتط لتدريسه 
أن يكون مدرسو اللغة العربية من احلاصلني عىل شهادة التعليم الديني )S.P.U( من معهد 

املعلمني الديني رسي بكاوان )جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية حاليا(.

سلسلة العربية للمبتدئني

العربية من جزئني  لتعليم  أول سلسلة  بروناي  ويف عام 2004م أصدرت سلطنة 
بعنوان "التدريب عىل العربية" وُعّمم الكتاب تدرجييا يف مجيع املدارس االبتدائية الدينية 
قرار  السادس يف عام 2009م، وأعقب صدور  الصف  إىل  من عام 2004م وصوال 
جاللة السلطان بتعميم تعليم اللغة العربية كإحدى املواد الدراسية يف املدارس الدينية 

االبتدائية يف عام 2011م. 

للمبتدئني"  "العربية  بدأ يصدر سنويا من عام 2011م جزء من سلسلة كتاب  أنه 
و"العربية  العربية"،  عىل  "التدريب  الكتابني:  كال  واستهدف  أجزاء،  ستة  من  املكّون 
للمبتدئني مستوى مبتدئ بام يالئم طالب املدارس االبتدائية الدينية، وجاء العمل ثمرة 
الدراسات  ووحدة  الرتبية  بوزارة  الرتبوي  والتوجيه  املناهج  تطوير  إدارة  بني  تعاون 
السالم،  دار  بروناي  وجامعة  الدينية  الشؤون  بوزارة  االمتحانات  وإدارة  اإلسالمية 
وقام عىل تأليفه أعضاء جلنة اللغة العربية باملرحلة االبتدائية برئاسة: بنجريان دكتورة 
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حاجه سلميه بنجريان حاج شهاب الدين، وعضوية: حاج حممد يوسف بن حاج تنجه، 
عىل بلقيه بن حاج حممد دياه، حاج عيسى بن حاج عبد الغنى، داينكو خدجيه بنجريان 
أبانج طه،  أبانج حازمني بن  الدين، حجيجه بنت حاج موكتل، والدكتور  حاج كامل 
بنت  بونرت، ونورعيزان  بنت حاج  نور جاينه  والدكتور حممد زين بن حممود، وحاجه 

حاج حممد سوت، وداتوء حممد ياسني.

واستهدفت هذه السلسلة التكامل بني املهارات اللغوية األربع ومتكني التالميذ من 
الوظيفية  باملواقف  اهتمت  كام  وقراءة،  وكتابة  شفاهة  العربية  باللغة  بفعالية  االتصال 
التي تستخدم فيها اللغة، ويتكون الكتاب املقّرر عىل كل صف من كتابني: كتاب التلميذ 
عت إدارة  وكتاب التدريبات باإلضافة إىل كتاب احلروف العربية للصف األول، ووزَّ
املدراس  يف  العربية  اللغة  لربنامج  الدراسية  املقررات  الدينية  الشؤون  بوزارة  املناهج 

الدينية عىل النحو التايل:

- السنة التمهيدية 

اهلدف: أن يتمكن التالميذ يف آخر الدرس من النطق اجليد ومتييز احلروف اهلجائية 
كتابًة ونطًقا مع مراعاة املخارج واحلركات. 

بينها  والتمييز  احلروف  ورسم  األصوات  بني  والتمييز  اجليد  النطق  األوىل:  الفرتة 
وإعطاء األمثلة من الكلامت العربية مع استعامل احلروف التي درست: ا، ب، ت، ث، 

ج، ح، خ.

بينها  والتمييز  احلروف  ورسم  األصوات  بني  والتمييز  اجليد  النطق  الثانية:  الفرتة 
وإعطاء أمثلة من الكلامت العربية مع استعامل احلروف التي درست: د، ذ، ر، ز، س، 

ش، ص، ض، ط، ظ.

بينها  والتمييز  احلروف  ورسم  األصوات  بني  والتمييز  اجليد  النطق  الثالثة:  الفرتة 
وإعطاء األمثلة من الكلامت العربية، مع استعامل احلروف التي درست: ع، غ، ف، ق، 

ك، ل، م.
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بينها  والتمييز  والتمييز بني األصوات ورسم احلروف  اجليد  النطق  الرابعة:  الفرتة 
وإعطاء األمثلة من الكلامت العربية مع استعامل احلروف التي درست: ن، و، هـ، ي

اسم الكتاب: كتاب التدريب عىل العربية.
- الصف األول:

مراعاة  مع  للكلامت  اجليد  النطق  من  الدرس  آخر  يف  التالميذ  يتمكن  أن  اهلدف: 
املخارج واحلركات، واستخدام العبارات يف احلياة اليومية.

الفرتة األوىل: - َأَنا - َأْنَت - َأْنتيِ
ة ي - األرُْسَ الفرتة الثانية: ُهَو- هيِ

الفرتة الثالثة: - الَفْصل
الفرتة الرابعة: - األَْعَداد

اسم الكتاب: كتاب التدريب عىل العربية.
- الصف الثاين:

الكلامت  نفس  من  اجلمل  تكوين  من  الدرس  آخر  يف  التالميذ  يتمكن  أن  اهلدف: 
املنطوقة، والنطق اجليد للكلامت مع مراعاة املخارج واحلركات، واستخدام العبارات 

التي تصف احلياة اليومية.
يَبة - األَْلَوان الفرتة األوىل: - احلَقيِ

الفرتة الثانية: - األَْعَداد - األَْشَكال
ي ْسم - ُعْمريِ الفرتة الثالثة: - َأْعَضاُء اجليِ

الفرتة الرابعة: األلعاب
اسم الكتاب: العربية للمبتدئني، كتاب التلميذ 2، للمدارس الدينية، إدارة الدراسات اإلسالمية

وزارة الشؤون الدينية، سلطنة بروناي دار السالم.
- الصف الثالث:

اهلدف: أن يتمكن التالميذ يف آخر الدرس من تكوين اجلمل، والنطق اجليد للكلامت 
مع مراعاة املخارج واحلركات، واستخدام العبارات يف احلياة اليومية.
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يَقتيِي ي وَصديِ يقيِ الفرتة األوىل: - َنْفيسيِ - َمْدَرَستيِي - َصديِ
يل الفرتة الثانية: - َبْيتيِي - األََثاث امْلَنْزيِ

اُم األُْسُبوع - احلََيَواَنات الفرتة الثالثة: - َأيَّ
الفرتة الرابعة: - األَْعَداد )1-20 ليِْلُمَراَجَعة(

اسم الكتاب: العربية للمبتدئني، كتاب التلميذ 3. 
- الصف الرابع:

اهلدف: أن يتمكن التالميذ يف آخر الدرس من تكوين اجلمل من الكلامت املنطوقة، 
والنطق اجليد للكلامت مع مراعاة املخارج واحلركات، والقدرة عىل الربط بني اجلمل 

لتكوين الفقرة، واستخدام العبارات يف احلياة اليومية.

ة يَّ ْجريِ ة - الُشُهور اهليِ الفرتة األوىل: - الُشُهور امليِياَلديِيَّ
اَعُة - األَْعَداد )100/90/80/70/60/50/40/30-21( - السَّ

َوات الفرتة الثانية: - امَلاَلبيِس - الَفَواكيُِه َواخلرُُضَ
يَقُة احلََيَوان - األَْلَعاب الفرتة الثالثة: - َحديِ

الفرتة الرابعة: - املراجعة 
اسم الكتاب: العربية للمبتدئني، كتاب التلميذ 4.

- الصف اخلامس:

اهلدف: أن يتمكن التالميذ يف آخر الدرس من تكوين اجلمل من الكلامت املنطوقة، 
والنطق اجليد للكلامت مع مراعاة املخارج واحلركات، والقدرة عىل الربط بني اجلمل 

لتكوين الفقرة، واستخدام العبارات يف احلياة اليومية.

اَلةي1ِ. الفرتة األوىل: - َحيَّ َعىَل الصَّ
اَلةي2ِ. الفرتة الثانية: - َحيَّ َعىَل الصَّ

الفرتة الثالثة: - َصْوُم َرَمَضان1.
الفرتة الرابعة: - َصْوُم َرَمَضاَن2.

اسم الكتاب: العربية للمبتدئني، كتاب التلميذ 5. 
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- الصف السادس:
اهلدف: أن يتمكن التالميذ يف آخر الدرس من تكوين اجلمل من الكلامت املنطوقة، 
والنطق اجليد للكلامت مع مراعاة املخارج واحلركات، والتمكن من الربط بني اجلمل 

لتكوين الفقرة، واستخدام العبارات التي تصف احلياة اليومية.
يم الفرتة األوىل: قيَِراَءُة الُقْرَءانيِ الَكريِ
يم الفرتة الثانية: قيَِراَءُة الُقْرَءانيِ الَكريِ

ْحتيَِفاُل بَمْوليِد النَبيِّ َصىلَّ اهلل َعَلْيهيِ َوَسلَّم )1( االيِ
الفرتة الثالثة: االْحتيَِفاُل بيَِمْوليُِد النَبي َصىلَّ اهلل َعَلْيهيِ َوَسلَّم )2(

ُروس الفرتة الرابعة: ُمَراَجَعُة الدُّ
اسم الكتاب: العربية للمبتدئني، كتاب التلميذ 6. )42(

إدارة الدراسات اإلسالمية
بوصفها  الدينية  الشؤون  لوزارة  التابعة  اإلسالمية  الدراسات  إدارة  أمام  ونتوقف 
اجلهة األوىل املختصة بتنظيم كل ما يتصل باللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف التعليم 
من  الدستور  عليه  نّص  ما  حتقيق  تأسيسها  من  فالغاية  بروناي،  بسلطنة  اجلامعي  قبل 
كون سلطنة بروناي "دولة ماليوية إسالمية ملكية"، فشغل إدارة الدراسات اإلسالمية 
وتقديم  اإلسالمية،  الدينية  للرتبية  وشامل  دقيق  تعليمي  نظام  إجياد  هو  الشاغل 
العلمية  والورشات  التدريبية  الدورات  وتنظيم  واملتعلم،  للمعلم  الالزمة  التسهيالت 

التي من شأهنا أن تنهض بمستوى الرتبية الدينية واللغة العربية يف السلطنة.
إليهام  أسند  فحسب  ونائب  بمدير  عملها  اإلسالمية  الدراسات  إدارة  بدأت  وقد 
متابعة أول مدرسة دينية، وتبًعا لتوّسع النشاط التعليمي وزيادة عدد املدارس وأعداد 
اإلدارية وفق  املهام  إدارية داخلية، وتوّزعت  تقسيامت  املعلمني والطالب استحدثت 

الوظائف التالية:
1- املرشف العام عىل املدارس الدينية العربية واملدارس الدينية املاليوية.

ملنطقة  املاليوية  الدينية  واملدارس  العربية  الدينية  املدارس  عىل  العام  املرشف   -2
بروناي- موارا.
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ملنطقة  املاليوية  الدينية  واملدارس  العربية  الدينية  املدارس  عىل  العام  املرشف   -3
بالئيت.

ملنطقة  املاليوية  الدينية  واملدارس  العربية  الدينية  املدارس  عىل  العام  املرشف   -4
توتونج.

ملنطقة  املاليوية  الدينية  واملدارس  العربية  الدينية  املدارس  عىل  العام  املرشف   -  5
متبورونج.

6- القائم عىل خدمة القرآن الكريم.
7- القائم عىل خدمة اإلنشاد والذكر والتهليل.

باسم  حينها  ُتعرف  وكانت  السبعينات،  يف  اإلسالمية  الدراسات  إدارة  وتطّورت 
الدينية"؛ لتضّم إحدى عرشة إدارة كالتايل: "إدارة املواد 

1- قسم املواد الدينية يف املدارس الدينية املسائية.
2- قسم إدارة املعلمني .

3- قسم االمتحانات.
4- قسم املنح الدراسية.

5- قسم اإلرشاف التعليمي.
6- قسم الفصول املتميزة. 

7- قسم املواد الدينية يف املدارس املاليوية واإلنجليزية.
8- قسم املدارس الدينية االبتدائية اخلاصة.

9- قسم املدارس العربية الثانوية. 
10- قسم املعاهد الدينية إلعداد املعلمني.

 11- قسم الدورات التعليمية للمواد الدينية.
ويف 21 أكتوبر 1986م، حتّولت إدارة الشؤون الدينية إىل وزارة الشؤون الدينية، 
بناء  إليها  وُأسند  اإلسالمية"،  الدراسات  "إدارة  اإلسالمية  الدراسات  قسم  وأصبح 
املدارس الدينية وتنظيم عملها وتوفري املناهج واإلرشاف عىل عملية التدريس، وشهدت 
املدارس الدينية تطورا فتزايدت أعدادها، وانترشت يف كل أنحاء السلطنة؛ لتضم آالف 
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الطالب بعد صدور قانون ُيلزم كل الطالب املسلمني بااللتحاق بالدراسة املسائية يف 
املدارس الدينية، وأصبحت إدارة الدارسات اإلسالمية أكرب األقسام يف وزارة الشؤون 
الدينية، وكأهنا وزارة داخل الوزارة شغلها الشاغل برنامج الرتبية الدينية اإلسالمية يف 
تنظيم عمل  ُأعيد  وقد  املختلفة،  مستوياهتا  يف  العربية  اللغة  وتدريس  الدينية  املدارس 

إدارة الدراسات اإلسالمية من خالل عرش أقسام، كالتايل:
1- قسم التعليم االبتدائي. 2- قسم التعليم الثانوي. 3- قسم املناهج الدراسية. 
4- قسم األنشطة التعليمية. 5- قسم االمتحانات. 6- قسم املراقبة واإلرشاف. 7- 
واملعلومات.  البحوث  قسم   -9 اإلدارية.  الشؤون  قسم   -8 واملنح.  التدريبات  قسم 
أقسام يف  تنظيمها يف سبعة  البعيدة، وأعيد  للمناطق  الدراسات اإلسالمية  10- قسم 

سنة 1996م، لتصبح كالتايل:
1- قسم املراقبة واإلرشاف. 2- قسم املناهج الدراسية، ويضم:

)أ( وحدة الكتب الدراسية واملراجع. )ب( وحدة البحوث لتطوير املناهج الدراسية.
1- قسم الدراسات. 2- قسم االمتحانات. 3- قسم التدريبات واملنح. 4- قسم 

األنشطة التعليمية.
5- قسم الشؤون اإلدارية.

ويف سنة 2002م خرجت إدارة الدراسات اإلسالمية بمدارسها الدينية والعربية من 
وزارة الشؤون الدينية؛ لتصبح تابعة إىل وزارة الرتبية والتعليم لكن يف كانون الثاين سنة 
2006 عادْت مرًة ثانيًة بكامل مدارسها إىل وزارة الشؤون الدينية، وقد تكّرر لفرتة قصرية 

خالل العام الدرايس 2014-2015م إال أهنا رسعان ما عادت لالنفصال مرة أخرى.
عىل  لتصبح  اإلسالمية  الدراسات  إدارة  هيكلة  إعادة  تمَّ  2008م  عام  يف  أخريا 

الصورة التي عليها اآلن، فتضم أربعة أقسام رئيسية كالتايل:
تعليمية،  وحدات  أربع  عمل  عىل  اإلرشاف  ويتوىل  التعليمية  املؤسسات  قسم   -1

كالتايل:
الدراسات  وحدة  الدينية. )ج(  املدارس  وحدة  العربية. )ب(  املدارس  وحدة  )أ( 
الدراسة غري  الثانوية والتقنية واملهني. )د( وحدة  اإلسالمية كامدة واحدة يف مدارس 

املنتظمة )املنتسبني(. 
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املدارس  وجتهيز  املدرسني  إعداد  عن  املسؤول  وهو  والتمّيز:  االحرتاف  قسم 
ملختلف  تدريبية  ودورات  علمية  لزيارات  سنوي  جدول  ويضع  التعليمية  بالوسائل 
املدارس الدينية والعربية، ويضم ثالث وحدات: )أ( وحدة املناهج والكتب الدراسية. 

)ب( وحدة اإلرشاف. )ج( وحدة البحوث والتدريبات واملنح.

2- قسم الشؤون اإلدارية: وهو املسؤول عن امليزانية السنوية وخطة العمل داخل 
يتصل  ما  وكل  واملسابقات،  واجلوائز  الرتقيات  ومشاريع  اإلسالمية  الدراسات  إدارة 
العامة.  اإلدارة  أ- وحدة  كالتايل:  املدارس، ويضم مخس وحدات  بمعلمي وموظفي 
ب- وحدة الشؤون املالية. ج- وحدة التنظيم. د- وحدة الوظائف واملناصب القيادية 

العليا. هـ - وحدة تكنولوجيا املعلومات.

4- إدارة االمتحانات أو جممع االمتحانات كام هو شائع، وتنظم دون غريها كل ما 
يتصل باالمتحانات العربية والدينية يف سلطنة بروناي دار السالم، ومن أمهها: امتحانات 
املرشحني لدخول املدارس العربية، وامتحانات املدارس العربية ملنح شهاديت: "شهادة 
شهادة  وامتحان  بربوناي"،  الدينية  للامدة  العالية  و"الشهادة  بربوناي"،  الدينية  املادة 
املدارس االبتدائية للصف السادس من خمتلف املدارس العربية واملاليوية واإلنجليزية، 
وامتحان املدارس االبتدائية العامة، وامتحان العلوم الدينية اإلسالمية لصفوف الثانوية 
قبل املتوسطة والعليا، وُتقّدم لوزارة الرتبية والتعليم االمتحان املوحد للرتبية اإلسالمية 
      )43( .A’ Level’ وامتحان مادة الرشيعة وأصول الدين يف امتحان GCE ‘O’ Level

اللغة العربية  واخلالصة أنه كان من املتوقع بعد مرور مخس سنوات من تعليم 
كفرتة جتريبية يف املدارس الدينية االبتدائية أن تكون دراستها إلزامية يف مجيع تلك 
املدارس، ويف مجيع صفوفها - من الثاين إىل السادس - حتى يعرفها التالميذ منذ 
لدهيم  تكن  مل  إن  العربية  القراءة  حيسنوا  وأن  بينهم،  استخدامها  وينترش  الصغر، 
اللغة  تعليم  وخاصة  الصغار  يف  التعليم  ألن  عربية؛  مدرسة  بأي  لاللتحاق  فرص 
املدارس  يف  العربية  اللغة  إليه  انتهت  الذي  الواقع  أن  غري  احلجر،  عىل  كالنقش 
أو  املسائية،  الفرتة  يف  دقيقة  وعرشون  مخس  مدهتا  أسبوعية  حصة  أهنا  الدينية 
بداية  العربية  اللغة  أساسيات  لتعليم  الصباحية  الدينية  املدارس  يف  دقيقة  ثالثون 
الكثري  تفتقد  أهنا  إال  الدينية،  الصلة  ذات  واجلمل  والكلامت  العربية  احلروف  من 
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وال  العربية،  اللغة  يف  فصلية  امتحانات  يوجد  ال  ألنه  التعليمية؛  الفاعلية  من 
يشرتط النجاح يف اللغة العربية لتجاوز التعليم االبتدائي الديني، باإلضافة إىل أن 
تعليم اللغة العربية باملدارس الدينية ما زال ُيواجه الكثري من التحديات أمّهها قلة 
عدد املدرسني املؤهلني لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، فبني 11000 معلم 
املؤهالت  ذوي  من  بالوزارة  معلم   162 سوى  ُيوجد  ال  الدينية  الشؤون  بوزارة 

بغريها. للناطقني  العربية  لتعليم  والعربية  الرشعية 

ثانيا: املدارس العربية يف سلطنة بروناي
أقيمت أول مدرسة عربية يف سلطنة بروناي يف عام 1941م يف عهد السلطان أمحد 
تاج الدين الذي حكم بروناي حتى عام 1950م، وكان مقرها يف قرية بوسـر أواَلق 
Busar Ulak بمدينـة بروناي )بندر رسي بكاوان حاليا(، أقامها السلطان عىل نفقته، 

وأرشف عليهـا الشيخ عبـد العزيز الشامي، وكان عدد الطالب حوايل 60 طالبا، غري 
املدارس  من  غريها  مثل  توقفت  ما  رسعان  إذ  واحدة  سنة  سوى  يستمر  مل  عملها  أن 
انتهاء  وبعد  1942م،  بروناي  لسلطنة  اليابان  واحتالل  الثانية  العاملية  احلرب  بسبب 

احلرب العاملية الثانية عادت املدارس املاليوية للعمل مرة أخرى سنة 1946م.

ومل تعد املدرسة العربية مرة أخرى للظهور إال بعد مخسة عرش عاما يف عهد السلطان 
احلاج عمر عيل سيف الدين، عندما أعلن جاللته يف 15 من يناير عام 1955م عن نيته 
إنشاء مدرسة عربية، قال عنها يف مقابلته مع موظفني من مملكة جوهور )44( : "أود أن 
أو  متوسطة  مدرسة  أنشئ  أن  أود  أنني  يظنون  الناس  أكثر  لكن  عربية،  مدرسة  أنشئ 
مدرسة عالية. يف احلقيقة إين أريد أن أنشئ مدرسة عربية ابتدائية.")45( ولكن مل تتحقق 
الدينية  رغبته، ربام بسبب احتياج املجتمع الربوناوي يف ذلك الوقت إىل تعلم العلوم 

باللغة املاليوية أوال. )46(  

ويف 24 سبتمرب عام 1964م، وضع السلطان عمر عىل سيف الدين حجر األساس 
ألول مدرستني عربيتني لطالب املرحلة الثانوية، ومها مدرسة حسـن البلقيـة العربية 
للبنات،  الثانوية  العربيـة  الدينيـة  داميت  أنق  بنجريان  إسرتي  راج  ومدرسة  للبنني، 
واإلنجليزي  املاليوي  للتعليم  املتنامي  املسار  العريب  التعليم  ُيواكب  أن  يف  منه  رغبة 
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بالسلطنة، وافتتح أوهلام رسميا يف احلادي عرش من مارس 1966م، ثم جاء السلطان 
فأنشأ  العربية،  باملدارس  العناية  يف  أبيه  جهود  فاستكمل  1968م  سنة  البلقية  حسن 
بروناوي  العربية يف حمافظات  اللغة  بتعليم  التي هتتم  التعليمية  املؤسسات  من  العديد 
العربيـة  واملدرسة  اإلسالمي،  بروناي  ومعهد  الديني،  املعلمـني  معهد  منها:  األربع، 
اإلعدادية ببندر رسي بكاوان، واملعهد العايل للدراسات اإلسالمية، واملدرسة العربية 
اإلعدادية بربيبي، واملدرسة العربية اإلعدادية بتمبورونج، وغريها كام سيأيت. وما زال 
يف  مدرستان  وأحدثها  الدينية،  الشؤون  وزارة  بإرشاف  مستمًرا  العربية  املدارس  بناء 

دائرة كاتوق، وريمبا بتكلفة تبلغ مائة مليون دوالر بروناوي.

التعليم  من  االنتهاء  بعد  سنوات  تسع  العربية  املدارس  داخل  الدراسة  وتستمر 
االبتدائي العريب أو املاليو، ومتر دراسة طالب املدارس العربية الدينية بثالث مراحـل 
تعليمية كالتايل: املرحلة اإلعدادية ثم املرحلة الثانوية السفىل ثم املرحلة الثانوية العليا.

وهتدف املدراس العربية إىل العناية بتدريس املواد اإلسالمية والعربية بجانب املواد 
العلمية، فهي تؤهل طالهبا ملواصلة دراساهتم يف املرحلة اجلامعية يف ختصص الدراسات 
املاليزية،  اجلامعات  أو  العربية  اجلامعات  أو  بروناي  جامعة  يف  والعربية  اإلسالمية 
من  جيل  ختريج  تأسيسهم  من  الغاية  أن  أعلن  حني  السلطان  جاللة  تعبري  حّد  عىل 
املتخصصني يف العلوم العربية واإلسالمية يف سلطنة بروناي دار السالم إال أن املدارس 
العربية مل حتقق اهلدف األسايس من إنشاءها؛ ألن العلوم اإلسالمية فيها كانت ُتدرس 
باللغة املاليوية، وال تتجاوز اللغة العربية كوهنا مادة دراسية واحدة، فكانت املدارس 
مناهجها،  تعديالت عىل  أجريت  املاليوية" حتى  املدارس  إىل  تكون  ما  أقرب  العربية 
فأّسس برنامج العلوم )science stream( يف عام 1981م، وقّسمت املواد بني قسمي 
الدراسات اإلسالمية وقسم العلوم، وأصبحت املواد اإلسالمية ُتدرس باللغة العربية، 

واملواد العامة العلمية ُتدرس باللغة اإلنجليزية يف عام 1982م.)47(

١- املدارس العربية اإلعدادية 
احلكومي  التعليم  نظم  كإحدى  العربية  اإلعدادية  املرحلة  تأسيس  قرار  نّص  قد 
الدينية  العلوم  بتدريس  واالهتامم  "العناية  هو  منها  اهلدف  أن  عىل  بروناي  سلطنة  يف 
والعربية حتى يكون أبناء السلطنة قادرين عىل فهم صحيح اإلسالم وفق مذهب أهل 
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السنة واجلامعة، ويكونوا - باإلضافة إىل ذلك - دعاة إىل اإلسالم بعد خترجهم من هذه 
املدارس بني سكان بروناي دار السالم خاصة وجنوب رشق آسيا عامة")48(

ويشرتط فيمن يريد االلتحاق باملدارس العربية اإلعدادية ما ييل:

1- أن يكون اإلسالم هو دين الطالب امللتحق باملدرسة. )وهذا سبب إطالق كلمة 
الدينية عىل املدارس العربية(

2- أن يكون بروناويا من أبناء السلطنة.

3- ال يقل عمره عن 12 سنة.

حكومية  غري  أو  حكومية  مدرسة  أي  من  الرابع  الفصل  يف  ناجًحا  يكون  أن   -4
بالسلطنة.

5- أن يكون قد التحق عىل األقل عاما يف  املدارس الدينية االبتدائية.

 Sistem بـ  املعروف  املدريس  النظام  حسب  املدارس  هذه  يف  الطالب  ويدرس 
احلادي  القرن  يف  للدولة  الرتبوي  "النظام   21  Pendidikan Negara Abad Ke

والعرشين" ومن أهم سامت هذا النظام أنه هيتم ببناء شخصية املتعلم، ويسعى إىل حتقيق 
النمو املتكامل الشامل ملعارف ومهارات املتعلم، ويمنح الطالب فرصة تطوير قدراهتم 

حسب الظروف املحيطة هبم، ووفق تغريات سوق العمل. )49( 

 وتؤهل الدراسة يف املدارس العربية اإلعدادية الطالب لاللتحاق باملدارس العربية 
أربع  الرتبية. وُيوجد  بوزارة  الثانوية  الكريم، واملدارس  القرآن  الثانوية ومعهد حتفيظ 
له  منها  مدارس  ثالث  املحافظات،  عىل  موّزعة  بالسلطنة  اإلعدادية  عربية  مدارس 
رسي  ببندر  اإلعدادية  العربية  املدرسة  وهي:  الثانوية،  املدراس  عن  مستقلة  إدارات 
بتمبورونج،  العربية اإلعدادية  العربية اإلعدادية بربيبي، واملدرسة  بكاوان، واملدرسة 
بخالف املدرسة العربية اإلعدادية الدينية للبنات راج إسرتي بنجريان أنق داميت التي 
بدأت عملها يف عام 1970م للبنني والبنات، وتتبع املرحلة اإلعدادية يف إدارهتا إدارة 
الدراسات اإلسالمية  إدارة  الدينية يف  املدارس  تابع لوحدة  الثانوية، ومجيعها  املدرسة 

بوزارة الشؤون الدينية.
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العربية  ببندر رسي بكاوان أقدم املدارس اإلعدادية  العربية اإلعدادية  املدرسة 
يف السلطنة تأسست يف العاصمة بندر رسي بكاوان سنة 1984م حتت إرشاف إدارة 
مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق داميت العربية الثانوية للبنات؛ لذا كان ُيطلق عليها 
املدرسة اإلعدادية فرع املدرسة العربية الدينية للبنات راج إسرتي بنجريان أنق داميت 
ثم انفصلت عنها إداريا وأصبحت مستقلة بنفسها يف الثاين من يناير عام 1997م، لكنها 
ما زالت جزءا من مباين مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق داميت العربية الثانوية للبنات 
بصفة مؤقتة حتى تنتهي أعامل بناء مقر دائم هلا، واملقرر أن ينتهي يف عام 1918م. وقد 
بلغ عدد فصوهلا الدراسية يف عام 1997م تسعة فصول، وعدد مدرسيها 23 مدرسا 
وتالميذها 202 تلميذة،. ويف العام الدرايس 2016-2017م بلغ عدد الطالب861 

طالًبا، وعدد املعلمني ستة وسبعني معلام)50(.

املدرسة العربية اإلعدادية بتمبورونج وبدأت دراستها يف مبناها املؤقت يف املدرسة 
بمحافظة  1997م  سنة  يناير  من  الثاين  يف  بلقية  حممد  مودا  بنجريان  االبتدائية  الدينية 
متبورونج، وتقع يف حي بانجر، وقد خصصت للتالميذ والتلميذات الناجحني يف امتحان 
القبول من تلك املنطقة حيث بلغ عددهم أول عام درايس من تشغيلها بسبعة عرش طالبا، 
وثالث وثالثني طالبة، موزعني عىل ثالثة فصول، وكان عدد مدرسيها أربعة مدرسني 
ومخس مدرسات، وأصبح عدد طالهبا يف العام الدرايس احلايل )2016-2017م( )97 
س فيها ثامنية عرش مدرًسا، وقد خترج منها إىل  عني عىل ست فصول، وُيدرِّ طالبا( موزَّ

اآلن عدد 281 طالبا خالل السنوات )2001-2016م(. )51( 

قراًرا  البلقية  حسن  السلطان  أصدر  ببالئيت  اإلعدادية  العربية  املدرسة 
يناير  من  الثامن   - 1425هـ  القعدة  ذي  من  والعرشين  السابع  يف  هبا  العمل  ببدأ 
الدينية بقرية  تارينج  التابعة ملدرسة سونجاي  املباين  2005م، وكان مقرها يف أحد 
بقرية  انفصلت عنها، وانتقلت إىل شارع ديفا نجارا  لوموت بمحافظة بالئيت، ثم 
بروناي  ُيطلق عليها اسم معهد  دائرة بالئيت منذ سنة 2013م، وكان  مومونج يف 
منطقة  الواقع يف  اإلسالمي  بروناي  ملعهد  تابعة  كانت  بريبي؛ ألهنا  فرع  اإلسالمي 
يناير 1997م، وُسميت  توتونج حتى انفصلت عنه إداريا، واستقلت بنفسها يف 2 
باملدرسة العربية اإلعدادية ببالئيت، وُيقدر عدد طالهبا يف بداية عملها بـ 47 طالًبا 
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طالبا   199 بـ  2016-2017م  الدرايس  العام  يف  عددهم  وُيقّدر  مدرسا،   16 و 
ر عدد املعلمني بأربعة  مقسمني عىل تسعة فصول من السنة اخلامسة إىل الثامنة، وُيقدَّ
وعرشين معلِّاًم، وقد خترج من املدرسة العربية اإلعدادية ببالئيت خالل اثنتي عرشة 

سنة حوايل مخسامئة طالب. )52(

أو  بكاوان  رسي  مدينة  سكان  من  وطالهبا  بربيبي  اإلعدادية  العربية  املدرسة 
املقيمني حوهلا الذين مل تتوافر هلم فرصة الدخول إىل املدرسة العربية اإلعدادية ببندر 
رسي بكاوان لكثافة فصوهلا املرتفعة، وقد بلغ عدد تالميذها يف العام الدرايس 2017م  
246 تلميذا و42 تلميذة مقسمني عىل عرشة فصول، وبلغ عدد مدرسيها ثامن وعرشين 

مدرًسا. )53(

فصول  عن  عبارة  أمرها  أول  يف  كانت  اإلعدادية  العربية  املدارس  أن  ويالحظ 
للمستوى اإلعدادي ضمن املستويات التعليمية املوجودة باملدارس العربية الثانوية إال 
الثانوية سنوًيا كان من  الدينية  العربية  باملدارس  امللتحقني  املستمرة ألعداد  الزيادة  أن 
أهم العوامل التي دفعت السلطنة إىل التوسع يف بناء مدارس التعليم اإلعدادي العريب، 
سنة  يف  تلميذ   200 إىل  وصل  سنويا،  تلميذا   26 1966م  سنة  عددهم  كان  أن  فبعد 
إىل 601  عام 1997 وصل  ، ويف  تلميذ  إىل300  1984م، ويف سنة 1991م وصل 
تلميذ)54(. ثم زاد عددهم ليصل يف العام الدرايس احلايل )2016-2017م( إىل 1157 

طالبا باملرحلة اإلعدادية العربية بالسلطنة. )55( 

ويلتحق هبا الطالب بعد احلصول عىل شهادة التعليم االبتدائي )P.C.E( واجتياز 
باملدرسة  الدراسة  وسنوات  العربية،  واللغة  اإلسالمية  املواد  بعض  يف  قبول  امتحان 
العربية اإلعدادية ببندر رسي بكاوان سنتان السنة اخلامسة والسنة السادسة )الصـف 
األول والثاين اإلعـدادي( مثل غريها من مدارس التعليم اإلعدادي يف سلطنة بروناي، 

بواقع )57( حصة أسبوعية بمعدل )1710( دقيقة، ومجلة املواد الدراسيـة )14( مادة. 

وُتدرس املواد الدينية باللغة العريية وعددها مخس مواد هي: اللغة العربية والفقه، 
والتاريخ اإلسالمي، والتوحيد، والقرآن، وحصص دراسة اللغة العربية يف هذه املرحلة 
احلصص.)56(  مجلة  من   ٪  17.45 أي  دقيقة،   300 بمعدل  أسبوعية  حصص   )10(

عة كام يف اجلدول التايل: وهي موزَّ
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جدول اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية

حصص الصف األول حصص الصف الثاين اإلعدادي
املواداإلعدادي

-3النحو والرصف

22املطالعة

33املحادثة

22اإلمالء

3-التعبري

1010املجموع

٢- املدارس الثانوية العربية بسلطنة بروناي دار السالم 
بروناي  معهد  هي  ثانوية،  عربية  مدارس  ثالث  السالم  دار  بروناي  سلطنة  تضم 
يف  للبنات  داميت  أناك  بنجريان  إسرتي  راج  ومدرسة  توتونج،  بمنطقة  اإلسالمي 
بندر رسي بكاوان، و"مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق احلاجة صاحلا العربية الثانوية 
التعليم  شهادة  امتحان  يف  ناجحا  الطالب  يكون  أن  هبا  لاللتحاق  ويشرتط  للبنات، 

 .)S.P.U( الديني الثانوية

وقد أوضح جاللة السلطان عمـر عيل سيف الدين سعد اخلري والدين اهلدف من 
إنشاء املدارس الثانوية العربية يف كلمته التي ألقاها عند افتتاح أول مدرسة عربية ثانوية 
تأسيس  وقت  "إن  بقوله:  1964م  عام  24سبتمرب  1384هـ  عام  األول  مجاد  يف17 
تكون  ولن  أوانه،  جاء  قد  السلطنة  احتياجات  ُتلبي  التي  بمناهجها  الثانوية  املدرسـة 
العلوم  ستشمل  بل  فحسب  والعربيــة  الشــرعية  العلوم  يف  حمصـورة  هبا  الدراسة 
األخرى بام ُيؤهـل خرجيي هذه املدرسة لاللتحاق باملعاهد العالية يف اخلارج يف خمتلف 
الدينية  ُيدرك واجباته  تأهيل جيل مثقف  العربية  املدرسة  الغاية من  إن  التخصصات، 

وُيفيد جمتمعه." 
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- مدرسة حسن البلقية العربية الثانوية للبنني
تعّد هذه املدرسة أقدم املدارس العربية الرسمية يف بروناي، وهي املدرسة الوحيدة 
أساسها  آنذاك، وضع حجر  العهد  البلقية ويل  السلطان حسن  إىل جاللة  تنسب  التي 
السلطان عمر عىل سيف الدين يف 24 سبتمرب عام 1964م، وافتتحها جاللته رسميا  يف 
احلادي عرش من مارس 1966م، وبدأت عملها بـ )50( طالًبا يف مبنى املدرسة املؤقت 
 157 1997م  عام  يف  طالهبا  عدد  بلغ  ثم  بروناي،  بعاصمة  الدينية  الشؤون  بإدارة 
تلميذا، وعدد فصوهلا )12( فصال، وعدد مدرسيها 23 مدرسا، وبلغ عدد طالهبا يف 
العام الدرايس احلايل )1438هـ - 2017م( ما يزيد قليال عن )400( طالب موزعة 

عىل عدد 24 فصال، ويقوم عىل التدريس هبا 60 معلام. 

دراسية  منحة  عىل  احلصول  بإمكانية  للبنني  الثانوية  البلقية  حسن  مدرسة  وتتميز 
العليا  الثانوية  يف  دراستهم  الستكامل  املدرسة  لطالب  اهليئات  بعض  تقدمها  جمانية 

للوصول إىل درجة ممتاز، وهي كالتايل: 

 )Sultan’s Scholar( منحة السطان حاج حسن البلقية -
 )MINDEF( منحة وزارة الدفاع -

- منحة وزارة الشؤون الدينية.
- منحة وزارة التعليم.

)BSP( منحة رشكة برتول سلطنة بروناي -
وتضم مدرسة حسن البلقية العربية للبنني أربع شعب دراسية: هي شعبة الرشيعة 
منح  وقد  العلوم،  وشعبتي  العربية  اللغة  وشعبة  الدين  أصول  وشعبة  اإلسالمية 
العربية  أو  منها  الرشعية  الكليات،  بمختلف  االلتحاق  فرصَة  الطالَب  الّشعب  تنوُع 
املاليوية  لغات:  ثالث  هبا  التدريس  ولغة  السلطنة،  وخارج  داخل  يف  العلمية  أو 
املدرسة الطالب بعد  الدراسية، ومتنح  املواد  ُتقّسم عليها  واإلنجليزية والعربية حيث 

اجتياز االختبارات املخصصة لكل مستوى الشهادات التالية: 
"PRA STPUB" شهادة التمهيدي األول للجامعة -

- شهادة الثانوية الدينية السفىل 
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 STPUB الشهادة الثانوية الدينية العليا -
 GCE AS LEVEL الشهادة التعليمية العامة للمستوي املتقدم اإلضايف -

 "GCE A LEVEL" الشهادة التعليمية العامة للمستوي للمتقدم -
الثانوية  شهادة  عىل  وحصوله  الثانوي  التعليم  مراحل  الطالب  استكامل  حالة  ويف 
السيام  خارجها  أو  بروناي  يف  الوطنية  اجلامعات  يف  الدراسة  مواصلة  يمكنه  املتقدمة 
الكليات الرشعية والعربية بجامعة األزهر الرشيف، وقد ختّرج من هذه املدرسة معظم 
املعّلمني املحلّيني بالسلطنة، فكان خرجيو مدرسة حسن البلقية ومدرسة بنجريان إسرتي 
سنة  يف  الدينية  للرتبية  بكاوان  رسي  بمعهد  يلتحقون  األمر  أول  الثانوية  داميت  أنق 
1972م أو بمعهد الدراسات اإلسالمية يف عام 1989م، ومنه إىل سوق العمل للحاجة 
املاسة ملعلمني، ومنهم تكّونت كوادر قسم الدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية.

مدرسة بنجريان إسرتي أنق داميت الدينية العربية الثانوية للبنات
1964م  سنة  يوليو   13 يف  الدين  سيف  عمر  حاج  السلطان  أساسها  وضع 
املوافق 23 صفر سنة 1386هـ لتصبح ثاين مدرسة ثانوية عربية بالسلطنة، وُأطلق 
عليها أول األمر معهد بروناي اإلسالمي )فرع كيالنس(، ويف عام 1967م بدأت 
"مدرسة  ليصبح  اسمها  تغرّي  1984م  بواحد وستني طالبة، ويف عام  فيها  الدراسة 
األم  امللكة  إىل  نسبة  للبنات،  الثانوية  العربية  الدينية  داميت  أنق  إسرتي  بنجريان 
ألفي  من  أكثر  األول  التأسيس  منذ  منها  خترج  وقد  البلقية،  حسن  السلطان  والدة 
طالب وطالبة، فرغم إطالق اسم مدرسة الثانوية للبنات عليها إال أهنا تضم مباين 
خاصة بالبنني أيًضا، وسوف تنفصل إىل مدرستني مع هناية عام 2017م، وقد بلغ 
طالبة،   835 الطالبات  وعدد  1997م،  عام  يف  فصال   25 الدراسية  فصوهلا  عدد 
 ( احلايل  الدرايس  العام  طالهبا  عدد  وبلغ  الطالبات،  بيت  يف  منهن437  يسكن 
وعدد  دراسيا،  فصال  ومخسني  ستة  عىل  موزعني  1482طالبا  2016-2017م( 

124معلاًم.  معلميها 
وتنتظم الدراسة هبا من خالل عدة أقسام دراسية وهي قسم اللغة املاليوية وقسم 
اللغة اإلنجليزية، قسم القرآن الكريم وجتويده، وقسم اجلغرافيا والتاريخ، وقسم املواد 
املواد  وقسم  فروعها،  بكل  والرياضيات  والكيمياء  والطبيعة  الفيزياء  مثل:  العلمية 
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معلام   30 عدد:  به  ويعمل  العربية  اللغة  وقسم  ومعلمة،  معلام   39 وعددهم:  الدينية 
العربية من جامعة األزهر  الدينية واللغة  ومعلمة، وقد ختّرج مجيع معلمي قسم املواد 

الرشيف أو جامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية.
وتضم املدرسة ثالث مراحل من الشهادات الثانوية: 

- مستوى الثانوية للمبتدئني ملدة عامني، ويتمثل يف الصف اخلامس والسادس ويف 
هنايتها خيضع الطالب الختبار "شهادة التقييم للمدارس الثانوية للمبتدئني". 

- مستوى الثانوية السفىل، ويضم الصف السابع والثامن، وخيضع الطالب بعدها 
الختبار شهادة الثانوية املتوسطة. 

ووفق  عرش،  واحلادي  والعارش  التاسع  الصف  ويضم  العليا،  الثانوية  مستوى   -
درجات الطالب ينقسمون يف الثانوية العليا إىل ختصص أكاديمي ُيعادل شهادة الثانوية 
العامة يف املدارس اإلنجليزية واملاليوية، وختصص الثانوية العربية وترتكز دراستهم عىل 
املواد الدينية والعربية، وختضع كال الشعبتني إىل اختبار شهادة التعليم الديني الثانوي.

والتدريس فيها بثالث لغات هي: )اللغة املاليوية واللغة العربية واللغة اإلنجليزية(، 
ويقوم بتدريس املواد العربية واملواد الدينية معلمون قد حصلوا عىل مؤهالت جامعية 
يف التخصصات الرشعية أو العربية، وال خيتلف توصيف املقرارات يف تلك املدرسة عن 
مقرارات املواد العربية والدينية يف املعاهد األزهرية يف مرص كالفقه واحلديث والتفسري 

والتوحيد وما شابه ذلك.
مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق احلاجة صاحلة العربية الثانوية للبنات

عام  يناير  من  الثاين  يف  عملها  وبدأت  البلقية،  حسن  السلطان  عهد  يف  تأسست 
وهيئة  طالب،   1349 عدد  هبا  فصال  ومخسني  أربعة  وتضم  2017م،   - 1438هـ 
تدريس مكونة من 120 معلم، كلهم حمليون سوى مدرس من مجهورية مرص العربية، 
ومدرس من اململكة املتحدة، وأنشأت املدرسة حديثا عىل الطراز اإلسالمي لتسَع ألف 
طالب، وهبا خمتربات ومدرجات وقاعة عامة لالحتفاالت ومسجد وإسكان طاليب 
 GCE ‘O’( العادي  املستوى  إي  يس  جي  شهادة  شهادتني:  طالباهتا  ومتنح  داخيل، 
LEVEL(، وشهادة التعليم الديني بربوناي دار السالم، بام يمنحهم فرصة استكامل 

التعليم اجلامعي يف إحدى الكليات الرشعية أو العربية يف بروناي أو خارجها.
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- معهد بروناي اإلسالمي بتوتونج:
1990م،  عام  يوليو   17 املوافق  1410هـ  عام  احلجة  ذى  من   24 يف  أنشئ 
ميالده  عيد  بمناسبة  البلقية  السلطان حاج حسن  اجلاللة  وافتتحه رسميا صاحب 
الرابع واألربعني، وبدأت فيه الدراسة يف 16 إبريل عام 1991م، وكان حيمل اسم 
بروناي اإلسالمي"،  "معهد  تغرّي إىل  للبنني بمحافظة توتونج، ثم  العربية  املدرسة 
عىل  دوالر  مليون   23 إنشائه  تكلفة  وبلغ  السالم"  دار  بروناي  إسالم  "معهد  أو 
مقسم  اإلسالمي  املعامر  نظام  وفق  املعهد  تشييد  تّم  وقد  هكتار،   22.3 مساحة 
ومالعب  كربى،  احتفاالت  وقاعة  واملعمل،  واملكتبة،  اإلدارة،  مباين:  عدة  إىل 
ُسمح  الاليت  الطالبات  دون  فقط  للطالب  داخيل  وسكن  ومطعمني،  رياضية، 
الذين  للطالب  املعهد  أقيم  وقد  2016م،  عام  من  بداية  باملعهد  بااللتحاق  هلن 
الثانوية  البلقية  حسن  مدرسة  عن  هلم  بديال  ليكون  العاصمة  خارج  يسكنون 
يسكنون  الذين  الطالب  اإلسالمي  باملعهد  فيلتحق  العاصمة،  مقرها  التي  العربية 

بالئيت، وتوتونج، ومتبورونج، وموارا. منطقة  يف 

وقد بلغ عدد فصوله للعام الدرايس 1997م 33 فصال، وعدد مدرسيه 84 مدرسا، 
وتالميذه 708 تلميذا، منهم 300 يسكنون يف بيت الطلبة وغريهم يسكنون مع أرسهم، 
وعرشين  سبعة  عىل  مقسمني  وطالبة  طالب   480 2017م  عام  الطالب  عدد  وبلغ 
فصال يف مباين خمصصة للطالب وأخرى للطالبات، ويبلغ عدد املعلمني سبعني معلام، 

والصفوف الدراسية باملعهد تبدأ من الصف اخلامس حتى احلادي عرش. )57(

يف  واملعلمني  الطالب  أعداد  بني  التاليني  اجلدولني  خالل  من  نقارن  أن  ويمكننا 
أو  اإلقبال  حقيقة  لنالحظ  مضت؛  عاما  وعرشين  2017م  عام  بني  العربية  املدارس 
بالنسبة  املعلمني  الديني احلكومي، وكفاية أو عدم كفاية  العريب  التعليم  اإلحجام عن 

ألعداد الطالب خالل تلك الفرتة
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أعداد الطالب واملعلمني عام ١٩٩٧م 

اسم املدرسة العربية املعلمني الدارسني

مدرسة حسن البلقية العربية للبنني 50 311
معهد بروناي اإلسالمي 79 366

املدرسة العربية اإلعدادية بندر رسي بكاوان 85 485
املدرسة العربية جرودونج 46 347

املدرسة العربية بالئيت 37 273
املدرسة العربية اإلعدادية متبورونج 6 27

مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق داميت العربية اإلسالمية 
للبنات 15 47

العدد الكيل 318 1856

أعداد الطالب واملعلمني عام ٢٠١٧م

الدارسني املعلمني اسم املدرسة العربية

400 60 مدرسة حسن البلقية العربية للبنني

480 70 معهد بروناي اإلسالمي بتوتونج

 861 70 املدرسة العربية اإلعدادية بندر رسي بكاوان

246 28 املدرسة العربية ببالئيت

97 18 املدرسة العربية اإلعدادية متبورونج

 1482 124 مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق داميت العربية اإلسالمية 
للبنات

 1349 120 مدرسة راج إسرتي بنجريان أنق احلاجة صاحلة العربية 
الثانوية للبنات

4915 490 العدد الكيل
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وبمقارنة أعداد الطالب بأعداد املعلمني يف اجلدولني التاليني يتضح لنا التايل:

بزيادة  األخرية  العرشين عاما  العربية خالل  باملدارس  الطالب  أعداد  - تضاعف 
تصل إىل 3059 طالب.

عاما  العرشين  خالل  معلام   172 إىل  العربية  باملدارس  املعلمني  أعداد  زيادة   -
األخرية. 

كفاية  وعدم  1997م،  إحصاء  يف  الطالب  بأعداد  مقارنة  املعلمني  أعداد  كفاية   -
عام  الدراسة  فريق  به  قام  الذي  اإلحصاء  يف  الطالب  بأعداد  مقارنة  املعلمني  أعداد 

2017م.

اللغة العربية فـي مناهج املدارس الثانوية العربية بالسلطنة
بوالية  الديني  التعليم  بروناي حتت إرشاف مؤسسة  بسلطنة  العربية  املدارس  بدأت 
كلنتان )Kelantan( بدولة ماليزيا؛ لذا كانت املناهج الدراسية للغة العربية والعلــوم 
الدينية يف املدارس العربية ال ختتلف عن كتب ومناهج املدارس الدينية بوالية كلنتان، 
إدارة  ملا أعدته  تابعة  العلمية األخرى فكانت  املواد  أما  الدينية،  املواد  هذا فيام خيص 
الدراسة  واستمرت  السالم،  دار  بروناي  بسلطنة  الرتبية  بوزارة  الدراسية  املناهج 
العربية والدينية تابعًة ملا عليه والية كلنتان املاليزية حتى عام 1995م حيث بدأ التحّول 
املراحل  مجيع  يف  الرشيف  لألزهر  التابع  البعوث  معهد  ومناهج  لكتب  التدرجيي 
املدارس  املدرسة اإلعدادية، فبعد أن نجحت  باستثناء  العربية  املدارس  التعليمية يف 
العربية يف جذب انتباه أولياء األمور وإقبال الطالب عليها، وبدافع من السلطنة أن 
الكتب  إىل  التحّول  السلطنة عىل  باألزهر، عملت  املتميزون دراستهم  ُيكمل طالهبا 
واملناهج العربية والدينية املعتمدة من األزهر الرشيف بام جيعل شهادة املدرسة العربية 
اإلعدادية والثانوية معادلة لشهادة التعليم اإلعدادي والثانوي يف األزهر الرشيف يف 

مجهورية مرص العربية. )58(

واستخدمت املدارس العربية الثانوية يف بداية عملها اللغة املاليوية يف التدريس، 
وكانت مجيع موادها الدراسية باللغة املاليوية من سـنة 1967م حتى 1982م متأثرة 
الشهادات  امتحانات  وكذلك  ماليزيا،  يف  الثانوية  الدينية  باملدارس  النهج  هذا  يف 
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امتحان  مثل:  املاليوية  باللغة  كانت  كلها  العربية  املدارس  لتالميذ  املمنوحـة 
الثانوية  الشهادة  وامتحان  الثانوي،  الثالث  للصف   )S.R.P( املتوسطة  الشهادة 
)S.P.M( للصف اخلامس الثانوي، ومل يكن وجود اللغة العربية يف املدارس العربية 
1972م  سنة  حتى  احلالة  تلك  واستمرت  فقط،  العربية  اللغة  مادة  تعليم  يتجاوز 
حينام ُأنشئ قسٌم خاٌص يف املدارس العربية، ًأطلق عليه اسم املرحلة الثانوية العليا 
إىل  احلاجة  دعت  حيث   )  S.P.U  ( الثانوي  الديني  التعليم  شـهادة  عىل  للحصول 
التاريخ  إال  املواد  للتدريس واملناهج فكتبت هبا مجيع  لغة  العربية  اللغة  إىل  التحّول 
الدينية  املواد  مجيع  أصبحت  1995م  ويف  1976م،  عـام  يف  والتوحيد  اإلسالمي 
مثـل:  العربية  املواد  إىل  باإلضافة  تدريسها،  وطرق  ومناهجها  كتبها  العربية  باللغة 
الكريم،  والقرآن  واإلمالء،  واملحفوظات،  واملطالعــة،  واملحادثــة،  القواعـد، 
ست املواد العامة  والتفسري-احلديث، والفقه، والتاريخ اإلسالمي، والتوحيد، وُدرِّ
اإلنجليزية،  واللغة  واهلندسة،  واحلساب،  العلوم،  مثل:  باإلنجليزيـة  )العلمية( 
العام األول معظمهم مـن  العربية يف  املواد  تدريس  يتولون  الذين  املدرسون  وكان 

ماليزيـا، والذين يتولون التدريس باللغة اإلنجليزيـة أساتذة من بروناي. 
وتنقسم الدراسة يف املدارس الثانوية العربية إىل مرحلتني: املرحلة الثانوية السفىل 

واملرحلة الثانوية العليا.
1- املرحلة الثانوية السفىل

تشمل هذه املرحلة الصف األول والثاين والثالث الثانوي، وتتكـون مـن قسـمني: 
قسم اللغة العربية وقسم العلوم.

قسـم اللغة العربية
دراسية  حصة   )57( حصص  بمجموع  دراسية  سنـوات  ثالث  به  الدراسة  ومدة 
الدراسية خالهلا )14( مادة دراسية،  أسبوعًيا بمجموع )1710( دقيقة، ومجلة املواد 
هـي:  مواد  أربع  وعددها  اإلنجليزية،  باللغـة  )العلمية(  العامـة  املواد  فيه  وُتدرس 
ُتدرس  تكميلية  ومواد  والرياضيات،  والتاريخ،  واجلغرافيـا،  اإلنجليزيـة،  اللغـة 
باللغة املاليوية هي: اللغـة املاليويـة، واخلط، والعبادات )العمليـة(، والرتبية الوطنية 
Melayu Islam Beraja وُتدرس املواد الدينية فيه باللغة العربية، وعددها مخس مواد، 
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والقرآن،  والتوحيــد،  اإلسـالمي،  والتاريخ  والفقه،  واحلديث،  التفسـري  مادة  هي: 
 )11( القسم  هذا  يف  العربية  اللغة  تعليم  وحصص  العربية،  اللغة  مادة  إىل  باإلضافة 

حصة أسبوعية بمعدل )330( دقيقة أي 19.29٪ من مجلة املواد الدراسية.

قسم العلوم
حصة   )57( حصص  بمجموع  دراسية  سنوات  ثالث  القسم  هبذا  الدراسة  ومدة 
وُتدرس  دراسية،  مادة   )15( الدراسية  املواد  ومجلة  دقيقة،   )1710( بمعدل  أسبوعية 
اإلنجليزية،  اللغة  هي:  مواد  مخس  وعددها  اإلنجليزية،  باللغة  )العلمية(  العامة  املواد 
باللغة  التكميلية  واجلغرافيا، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم املوحدة، وتدرس املواد 
باللغة  العلوم  قسم  يف  الدينية  املواد  وُتدرس  الوطنية،  والرتبية  اخلط،  وهي:  املاليوية، 
العربية، وعددها ست مواد هي: اللغة العربية ومادة التفسري واحلديث، والفقه، والتاريخ 
اإلسالمي، والتوحيد، والقرآن الكريم. وعدد حصص تعليم اللغة العربية يف هذا القسم 

تسع حصص أسبوعية بمعدل )270( دقيقة أي 15.78٪ من مجلة احلصص.

ويتم توزيع برنامج تعليم اللغة العربية يف مرحلة الثانوية السفىل بقسميها كالتايل:

احلصص لقسم العلوم احلصص لقسم اللغة 
العربية املواد

4 4 النحو والرصف

2 3 املطالعة

2 3 اإلنشاء

1 1 املحادثة

9 11 املجموع

٢-  املرحلة الثانوية العليا
وال توجد سوى يف مدرسة ثانوية واحدة هي مدرسة حسن البلقية، وتقبل الطالب 
يف  القبول  ورشوط  القرآن،  حتفيظ  ومعهد  الثانوية  العربية  املدارس  من  الناجحني 

املدارس الثانوية العليا كالتايل:
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1- النجاح يف اللغة املاليوية يف امتحان املرحلة السابقة.

2- احلصول عىل تقدير ال يقل عن جيد يف مواد: حفظ القرآن الكريم، اللغة العربية، 
الفقه، التوحيد، التاريخ اإلسالمي، األدب والنصوص، البالغة.

ويمكن إجياز أهداف هذه املدرسة يف التايل: 

1- تأهيل الطالب ملواصلة الدراسة يف اخلارج

2- تنمية امللكات العقلية وتقوية الروح اإلسالمية.

الكتب وفهم  العامل اخلارجي وقراءة  بالعربية مع  التواصل  3- متكني الطالب من 
خمتلف احلضارات.

4- القضاء عىل التعصب وروح اإلقليمية الضيقة

5- اإلسهام يف تكوين املواطن الصالح الذي ُيشارك يف بناء وطنه.

وتشمل مرحلة الثانوية العليا الصف الرابع واخلامس الثانوي، وتنقسم إىل قسـمني: 
قسم اللغة العربية وقسم العلوم.

)أ( قسم اللغة العربية
ومدة الدراسة يف هذا القسم سنتان بواقع )57( حصة أسبـوعية بمعدل )1710( 
باللغة  العامة  املواد  فيه  س  وُتدرَّ دراسية،  مادة   )12( الدراسية  املواد  ومجلة  دقيقة، 
س فيه مـواد أخـرى باللغـة  اإلنجليزيـة، ومها ماديت اللغـة اإلنجليزية والتاريخ، وُتدرَّ
الدينيـة  املواد  فيه  س  وُتدرَّ الوطنية،  والرتبية  )العمليـة(،  العبادات  وهي  املاليويـة، 
والتاريخ  والفقه،  التفسري/احلديث،  ومادة  العربية  اللغة  وهي:  العربيـة،  باللغـة 

اإلسالمي، والتوحيد، والقرآن الكريم.

وتعليم اللغة العربية يف هذا القـسم )15( حصة أسبوعية بمعدل 450 دقيقة أي 
26.31٪ من مجلة احلصص.
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)ب( قسم العلوم
وينقسم إىل قسمني: القسم اخلاص والعام. 

حصة   )57( بمجموع  سنتان  القسم  هذا  يف  الدراسة  ومدة  اخلاص:  القسـم   -
أسبوعية بمعدل )1710( دقيقة، ومجلة املواد الدراسية )13( مادة، وتدرس فيه املواد 
العامة باللغة اإلنجليزية وعددها سـبع مواد، وهي: اللغـة اإلنجليزيـة، واجلغرافيـا، 
فيـه  وتدرس  والرياضيات،  األحياء،  وعلم  والكيمياء،  والفيزياء،  احلسـاب،  وعلم 
باملاليوية مادة اللغة املاليوية فقط، وُيدرس باللغة العربية املواد الدينية، وعددها ثالث 

مواد، وهي: الفقه، والتوحيد، والقرآن الكريم.
بمعدل  أسبوعية  حصة   )57( بمجموع  سنتان  به  الدراسة  ومدة  العام:  القسم   -
باللغة  العامة  املواد  فيه  وتدرس  مادة،   )13( الدراسية  املواد  ومجلة  دقيقة،   )1710(
والرياضيات،  واجلغرافيـا،  اإلنجليزيـة،  اللغـة  وهي:  سبعة،  وعددها  اإلنجليزية 
والفيزياء، وعلم االقتصــاد، ومدخل املحاسبة، والرياضيات اإلضافية، وتدرس فيـه 
باملاليوية مادة اللغة املاليوية فقط، وُيدرس باللغة العربية املواد الدينية، وعددها ثالث 

مواد، وهي: الفقه، والتوحيد، والقرآن الكريم.
أي  دقيقة   )210( بمعدل  حصص  سبع  القسمني  هبذين  العربية  اللغة  ودراسة 

12.28٪ من مجلة احلصص.
ويتم توزيع برنامج تعليم اللغة العربية يف مرحلة الثانوية العليا بقسميها كالتايل: 

حصص قسم العلوم حصص قسم اللغة العربية املواد

2 5 النحو والرصف

1 2 املطالعة

1 2 األدب والنصوص

1 2 اإلنشاء

2 4 البالغة

7 15 املجموع
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٣- املرحلة التوجيهية
وهذه املرحلة تشمل الصف السادس األسفل واألعىل، وتنقسـم إىل ثالثة أقســام، 

وهي: قسم الرشيعة، وأصول الدين، والعلوم.

أ- قسم الرشيعة: ومدة الدراسة هبذا القسـم سنتان بمجموع حصص )38( حصة 
أسبوعية، بمعدل )1520( دقيقة، ومجلة املواد الدراسية )13( مادة، فاملواد الدينية فيه 
تدرس باللغة العربية، وعددهـا سبع مواد وهي: تاريخ الترشيع، والتاريخ اإلســالمي، 
القرآن،  الفقه، وحتفيظ  واحلديـث، ومصطلح احلديث، والفقه اإلســالمي، وأصول 

وتدرس فيه كذلـك اللغـة املاليوية واللغة اإلنجليزية.

ب- قـسم أصول الدين: ومدة الدراسة هبذا القســم سنتان، بمجموع حصص: 
مادة،  الدراسية )13(  املواد  )38( حصة أسـبوعية، وبمعدل )1520( دقيقة، ومجلة 
وتدرس فيه املواد الدينية تدرس باللغة العربية، وعددهــا سبع مواد، هي: التوحيد، 
وحتفيظ  واملنطق،  القرآن،  وعلوم  والتفسري،  اإلسالمي،  والتاريخ  الترشيع،  وتاريخ 

القرآن، باإلضافة إىل ماديت: اللغة املاليوية واللغة اإلنجليزية.

 وجمموع حصص دراسة اللغة العربية هبذين القـسمني )15( حصة أسبوعية بمعدل 
)600( دقيقة أي 39.47٪ من مجلة احلصص.

ج- قسم العلوم: ويتكون من قسمني: اخلاص والعام
حصة   )38( بمجموع  سنتان  القســم  هبذا  الدراسة  ومدة  اخلاص:  القسم   -
وتدرس  مـادة،   )15( الدراسيـة  املواد  ومجلـة  دقيقة،   )1520( بمعدل  أسبوعية، 
اإلنجليزية،  اللغة  وهـي:  مواد،  ست  وعددها  اإلنجليزيـة،  باللغـة  العامـة  املواد 
فيه كذلك  والكيمياء، وتدرس  األحياء، واجلغرافيا،  والفيزياء، وعلـم  والرياضيات، 
مواد،  مخس  وعددها  العربية،  باللغة  الدينية  املواد  فيه  وُتدرس  املاليويـة.  اللغـة  مادة 
وهي: احلديـث، ومصطلح احلديث، والفقه اإلسالمي، وأصول الفقه، وحتفيظ القرآن.

د- القسم العام: ومدة الدراسة هبذا القسم سنتان بمجموع )38( حصة أسبوعية 
بمعدل )1520( دقيقة، وعدد موادها الدراسية )15( مادة، وُتدرس فيها املواد العامـة 
واحلسـاب،  اإلنجليزيــة،  اللغــة  وهـي:  مواد،  مخس  وعددها  اإلنجليزيـة،  باللغـة 
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ختتلف  وال  املاليوية،  اللغة  مادة  فيه  وتدرس  املحاسبة،  ومدخـل  االقتصـاد،  وعلـم 
املواد الدينية يف القسم العام عن اخلاص، وتدرس كذلك باللغة العربية، وجمموع تعليم 
اللغة العربيـة يف هذين القسـمني )10( حصـص أسبوعية، بمعدل )400( دقيقة أي 

26.31٪ من مجلة احلصص. )59( 

وقد أشاد وزير الشؤون الدينية بمناهج املدارس العربية ومستوى خرجييها بقوله: 
إنجازات مدارسنا العربية الثانوية يف بروناي دار السالم أهنا نجحت يف ختريج  "بعض 
املجاالت اإلسالمية واالقتصادية  نوا من مواصلة دراستهم يف شتى  الذين متكَّ الطلبة 
يف  نجحت  كام  وداخلها،  البالد  خارج  اجلامعات  يف  وغريها  والرتبوية  واالجتامعية 
إعداد وختريج رجال الدولة الذين تقلَّدوا مناصب مهمة يف الوطن، وقّدموا له خدمات 
مهمة يف املجاالت املختلفة، ومنهم: الفاضل داتوء بادوكاا احلاج عىل بن احلاج أفونج، 
الوزراء  رئاسة  الدائم يف مكتب  األمني  ومنهم  الوزراء،  رئاسة  بمكتب  الدائم  األمني 
الذى خترج من األزهر الرشيف ثم حصل عىل اإلجازة العالية يف احلقوق والقانون من 
العزيز بن أورعكاي مهرج ليال حاج حممد يوسف.  U.K.M ماليزيا، وهو حاج عبد 

ومنهم أيضا نائب األمني الدائم لوزارة الشؤون الدينية بنجريان حاج هبروم بن بنجريان 
يف  واملاجستري  الرشيف  األزهر  جامعة  من  العالية  اإلجازة  عىل:  احلاصل  بحر،  حاج 
احلديث من إحدى جامعات األردن. كام أن بعضهم يعملون يف وزارة اخلارجية، ومنهم 
السفري داتوء بادوكاا حاج إسحاق بن حاج عبد اهلل، والسفري بنجريان حاج مصطفى 
الرشيف.  األزهر  جامعة  من  العالية  اإلجازة  عىل  احلاصالن  الدين،  عىل  بنجريان  بن 
ومنهم الفاضل بنجريان احلاج عىل هاشم بن بنجريان حاج يوسف نائب األمني الدائم 

بوزارة اخلارجية وغريهم.")60( 

غايتها  حتقق  مل  العربية  املدارس  مناهج  أن  الباحثني  بعض  يرى  نفسه  الوقت  ويف 
ُيفرسه بعض  ما  العربية، وهذا  املدارس  أبناء  بني  التواصل  لغة  العربية  اللغة  يف جعل 
الباحثني بنظام التقويم يف املدارس العربية الذي ال يشرتط حصول الطالب عىل درجة 
رشوط  من  رشطا  العربية  اللغة  اختبارات  اجتياز  جيعل  ال  بل  العربية  العلوم  يف  جيد 
النجاح، فالطالب يمكن أن يتنقل من صف إىل صف، وهو مل ينجح يف اللغة العربية 
الدرجـات يف االختبارات الشهرية وامتحانات  بإلكاد، وذلـك ألن جممـوع  أو نجح 
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نصف العام وآخره حتسب بالدرجـة املئويـة، وال يأخذ يف عني االعتبار رسوب الطالب 
يف  أدنى  كحد  حمددة  درجة  عىل  حصوله  يشرتط  فال  فيه،  نجاحه  أو  العربية  اللغة  يف 

اختبارات اللغة العربية. )61(

ثالثا: معهد السلطان احلاج حسن البلقية لتحفيظ القرآن الكريم
تأسس بأمر سامي من جاللة السلطان احلاج حسن البلقية معّز الدين والدولة يف 
15 يوليو 1992م، وقد بدأت الدراسة رسمًيا يف 8 رجب 1413هـ املوافق أول يناير 
عام 1993م حتت إرشاف ويل العهد صاحب املعايل بنجريان مودا املهتدي باهلل، وعىل 
البلقية، وأقيم يف قرية كيارونج بالعاصمة  نفقة صاحب اجلاللة السلطان حاج حسن 
بندر رسي بكاوان، ويضم هذا املعهد مسجدا كبريا وسكنا جلميع الطالب والطالبات 
زت قاعاته بأحدث األجهزة اإللكرتونية، وأفضل الوسائل  الدارسني باملعهد، وقد ُجهِّ
التعليمية، ويف عام 1994م أحلق به معهد حتفيظ القرآن للبنات، ومدة الدراسة يف معهد 
بعدها عىل  الطالب  )أ( وحيصل  للقسم  البنات سبع سنوات، مخس سنوات  أو  البنني 
الشهادة الثانوية املتوسطة )‘O‘ Level(، وسنتان للقسم )ب( وحيصل الطالب بعدمها 
الثانوية العالية التي تؤهله لاللتحاق بمعهد قراءات شربا بمرص بعد أن  عىل الشهادة 

يكون قد أتم حفظ القرآن الكريم كامال. 

مارس  انتقل اإلرشاف عليه يف شهر  ثم  الرتبية،  بإرشاف من وزارة  املعهد عمله  بدأ 
2003م إىل مؤسسة السلطان احلاج حسن البلقية، وأخريا انتقل يف يناير عام 2006م إىل 
إرشاف وزارة الشؤون الدينية إىل وقتنا هذا، ومن أهم أهداف املعهد ختريج علامء وقراء 
جميدين، كام قال جالل السلطان حسن البلقية عن الغاية من إنشاء املعهد: "من أجل أداء 
فرض الكفاية يف إجياد حفاظ للقرآن الكريم يف السلطنة"، ولتشجيع مسلمي بروناي عىل 
القرآن  بروناوي ملن حيفظ  ألف دوالر  ُيعطى مكافأة شهرية قدرها  الكريم  القرآن  حفظ 
الكريم كامال، ويمنحه السلطان لقب حافظ يضاف يف آخر اسمه، ومن حيفظ عرشين جزءا 
له أربعامئة دوالر بروناوي شهريا، ومن حيفظ عرش أجزاء له مائتا دوالر بروناوي شهرًيا، 
كام أنه يقيم عدة مسابقات سنوية حلفظ وترتيل القرآن الكريم بني أبناء بروناي، ومسابقات 
أخرى ُيشارك فيها حفظة القرآن الكريم من مجيع دول رشق آسيا، وحيرص جاللته عىل 

حضورها وتكريم الفائزين ومنحهم أوسمة رفيعة املستوى وكذلك جوائز مالية قيمة. 
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ويضم املعهد مخس أقسام دراسية كالتايل:
- القسم العلمي: وعدد سنوات الدراسة به مخس سنوات حيفظ فيها الطالب نصف 

القرآن مع دراسة عدد من املواد العلمية حيصل بعدها عىل شهادة SPUB الربوناوية.
والعلوم  اللغات  دراسة  مع  كاماًل  الكريم  القرآن  الطالب  حيفظ  األديب:  القسم   -
شهادة  عىل  بعدها  حيصل  سنوات  مخس  به  الدراسة  سنوات  وعدد  والدينية  العربية 

SPUB الربوناوية.

ُتعادل  م وشهادته  عام 2010  القسم  هذا  إنشاء  تم  وقد  القراءات:  عالية  قسم   -
شهادة عالية القراءات باألزهر الرشيف ومدة الدراسة به ثالث سنوات.

- قسم الطالب املكفوفني: هو برنامج احلفظ املفتوح للمكفوفني، وهذا القسم غري 
مقيد بعدد سنوات أو برامج دراسية حمددة. 

- القسم املجاين: وهذا القسم الدراسة به جمانية بال رسوم؛ لتحسني قراءة القرآن 
الكريم عند عامة الشعب، والدراسة به تكون يوم اجلمعة فقط.

ويمنح املعهد شهادات: حفظ القرآن ملن اجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم كامال، 
وشهادة SPUB الربوناوية، وشهادة O LEVEL، وشهادة عالية القراءات املعادلة مع 
األزهر الرشيف، ولغة الدراسة باملعهد يف مجيع املواد الدينية والعربية هي اللغة العربية، 
أما املواد العلمية فلغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية، ويبلغ عدد مدريس اللغة العربية 

ثامنية مدرسني وعدد مدريس املواد الدينية ثامنية مدرسني.
املادة  العربية  اللغة  فسنجد  املعهد  أقسام  خمتلف  يف  الدراسية  املواد  إىل  نظرنا  وإذا 
املشرتكة بني خمتلف األقسام وأكثر الساعات تدريسا بعد القرآن الكريم، فعدد ساعات 
الطالب  يدرس  حّصص  عرشة  باملعهد  والثامن  السابع  الصف  لطالب  العربية  اللغة 
خالهلا مناهج اللغة العربية يف املدارس العربية باإلضافة إىل برنامج متهيدي لتنمية مهارة 
الكالم من إعداد معهد حتفيظ القرآن. ويصل عدد حصص اللغة العربية لطالب املعهد 
"القسم العلمي"  يف الصف التاسع والعارش واحلادي عرش باملعهد إىل مخس حصص 
حصص  عدد  ويصل  األديب".  "القسم  املعهد  لطالب  حصة  عرشة  وثالث  أسبوعية، 
مواد  عىل  موّزعة  أسبوعية  حصص  ثامين  باملعهد  القراءات  عالية  ملرحلة  العربية  اللغة 

النحو والرصف واملطالعة والبالغة.
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أن  ُبغية  الكريم  القرآن  حتفيظ  معهد  أقسام  مجيع  يف  العربية  اللغة  تدرس  هكذا 
القرآن، وأن  تفسري  والقدرة عىل  التحدث هبا،  العربية، وجُييدون  اللغة  الطالب  يفهم 
يف  الدراسة  من  االنتهاء  بعد  اجلامعة  يف  العربية  باللغة  الدراسة  مواصلة  من  يتمكن 
املعهد. وترتاوح عدد حصص اللغة العربية األسبوعية بني 6 - 8 حصـص أسبوعية 
د بالوسائل التعليميــة احلديثة لتدريس اللغـة  بمعدل 210 - 280 دقيقة، واملعهد مزوَّ
العربيـة منها: خمترب اللغـة، ومركز الكمبيوتر، والتلفاز، وطرق التدريـس املعمول هبا 
القرآن،  لغة  كتاب  فيه عىل  العربية  اللغة  تعليم  ويعتمد  والرتمجة،  القواعد  هي طريقة 
والعربية للناشئني، واملحادثة العربية، وتعتمد مرحلة عالية القراءات عىل كتب: النحو 
والرابع،  الثالث  اجلزء  للناشئني  والعربية  اجلارم،  لعيل  الواضحة  والبالغة  الواضح 

وسلسلة تعليم اللغة العربية )الرصف( األجزاء الثاين والثالث والرابع.

وحيتوى منهج مادة اللغة العربية للسنة اخلامسة عىل املوضوعات التالية: 

الدرس األول: التحية والتعارف

البلد واجلنسية واالسم،  السؤال عن  بنفسك وباآلخرين،  التعريف  التحية،  إلقاء   
واالستفهام بـ هل، من، أين، ما، واستخدام اسم اإلشارة هذا، هذه.

الدرس الثاين: األرسة

اآلذان،  ترديد  األرسة،  أفراد  عن  االستفسار  وأعامهلم،  األرسة  بأفراد  التعريف 
االستفهام بـ: َمن هذا / هذه؟ - االستفهام بـ َأْيَن عن األفراد واألشياء.

الدرس الثاين: السكن

االستفسار عن السكن؛ مكانه ونوعه ورقمه، أسلوب االستفهام بـ ماذا، كم، فعل 
مضارع.

الدرس الثالث: احلياة اليومية

السؤال عن الوقت، وسائل املواصالت، العطلة وأنشطتها، االستفهام بـ متى، أين، 
ماذا، النفي بال، سني االستقبال والفعل املضارع.
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الدرس الرابع: الطعام والرشاب

االستفسار عن الواجبات ومكوناهتا والوزن، طلب الطعام والرشاب، التعبري عن 
اجلوع، االستجابة بالنفي بـ "ال" أو اإلجياب بـ "نعم"، الفعل املضارع املسند للمخاطب 

املؤنث، التعجب بصيغة االستفهام ما هذا؟!

الدرس اخلامس: الصالة

التحدث عن الصلوات والذهاب هلا - وأماكنها - واالعتذار( األسف( -العطف 
بالواو -االستفهام بـ: ملاذا + فعل مضارع - ملاذا + ضمري رفع منفصل( أنَت )- فعل 

ْظ - َضْع )- املبتدأ واخلرب. األمر للمفرد املذكر( ايِْستيقيِ

الدرس السادس: الدراسة 

االختبارات  عن  االستفسار   - اليشء  فعل  طلب   - اليشء  لفعل  التوجيهات 
 - الصحيح  الثالثي  من  األمر  فعل   - املستقبل  عن  التحدث   - والعطلة  والدراسة 
املفعول به - سني االستقبال -  كان - خرب كان - أو( للتخيري )- الفعل املايض املسند 

..؟ لتاء املتكلم - قريب من، وبعيد عن. يف أيِّ

الدرس السابع: العمل

التعريف بمهنتك - والسؤال عن مكان العمل - وعدد ساعات العمل - والسؤال 
عن الوظائف يف املستقبل - االستفسار عن األطفال وعددهم - الوقت - االستفهام بـ 

هل + فعل مضارع - أيضا - اخلرب املقدم.

 وحيتوي منهج مادة اللغة العربية للسنة السادسة عىل املوضوعات التالية:

الدرس األول: التسّوق

الرتحيب - االستفسار - الطلب بأدب - االستجابة للطلب بأدب – التوجيه بأدب 
- السؤال عن األسعار- االستفهام بـ َأيَّ - هذا - هذه - خرب مضاف ومضاف إليه أو 

خرب مفرد -االستفهام بـ كم -املبتدأ + اخلرب شبه اجلملة.
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الدرس الثاين: اجَلّو

ْالَكمِّ -  والثياب - االستفسارعن  التعليق عىل اجلو  الطقس واجلو -  السؤال عن 
الدعاء للشخص - االقرتاح - حتبيذ الرأي - التحدث يف اهلاتف - التعبري عن االرتياح 
فعل   -( تركتَها   + ترْكتُه  املايض(  بالفعل  املتصل  الضمري   - "كيف"  بـ  االستفهام   -
" ال  ْب )- أسلوب النفي بـ ال + س + الفعل املضارع + الضمري املتصل  ايِرْشَ األمر( 
سأقضيها" - الفعل املايض الثالثي البسيط ذهب الصيف - يذهب إىل - سـ + الفعل 

املضارع + مفعول به + واو العطف "سأحرض اخليمة والسجادة."

الدرس الثالث: الناس واألماكن

السؤال عن السبب - إبداء الرأي - السؤال عن وسيلة املواصالت ومكان العمل 
- االستفهام بـ: ملاذا + فعل ماض - ما رأيك يف ...؟ كيف - استخدام احلروف: يف، 

ْن، َمَع. إىل، ميِ

الدرس الرابع: اهلوايات

"مع  " ها  "هـ"،  املتصل  الضمري  املفضلة واخليارات -  اهلوايات  -االستفسار عن 
النفي (ما زرته - ما زرهتا )- أسامء اإلشارة هذا، هذه مع اخلرب + صفة - الفعل املضارع 

املسند إىل ياء املخاطب( ختتارين )- املبتدأ املضاف( هوايتي القراءة(.

الدرس اخلامس: السفر

ْن -  - االستفسار عن تقديم اخلدمة - تقديم معلومات - فقدان األشياء - قادم ميِ
ْن َأْيَن .... قادٌم؟ - النفي بال - ماذا يف ..؟ ميِ

الدرس السادس: احلج والعمرة

-االستفسار عن قضاء العطلة - التعبري عن الرسور - أداء منسك العمرة – أداء 
احلج - االستفهام بـ متى + اسم - كيف + فعل مضارع - بم + فعل ماض - بم + فعل 

مضارع - أين + فعل ماض - املثنى املنصوب - العدد من 3- 10ومتييزه.
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الدرس السابع: الصحة

- زيارة الطبيب - املوعد - التعبري عن األمل - السؤاُل عن النتيجةيِ والسبُب والطلُب 
ُت لـ... - َهْل لَدْي... -  - الدعاُء بالشفاء - االستفهام بـ ملاذا + فعل ماض - َحرَضْ

نِّي. أْشُعُر بـ - َطَلَب ميِ

الدرس الثامن: الُعْطَلُة

- االستفسار عن األعياد والعطالت - السفر -االستفهام بـ كم - أين + س – فعل 
ماض مسند لواو اجلامعة( أْيَن َستقضوَن )- َمتى + يكوُن - شبه مجل( جار وجمرور + 

ر مثل: يف اإلسالم عيدان )- نسافُر إيِىل. مبتدأ مثنى ُمؤخَّ

وحيتوي منهج مادة اللغة العربية للسنة السابعة عىل املوضوعات التالية:

الدرس األول: العناية بالصحة 

ْن، يف، إيِىل،  التعبري عن األمل - االستفسار عن العالج وعن احلمية - حروف اجلر: ميِ
، ليـِ -ال النافية - املايض واحلارض واملستقبل - أقسام الكلمة: اسم وفعل  َعىل، َعْن، بيـِ

وحرف.

الدرس الثاين: الرتويح عن النفس
- االستفسار عن الصحة بعد وعكة - إسداء( تقديم )النصح - أدوات االستفهام: 
َمْن، ما، ماذا، ملاذا، َكيَف، َمتى، أيَن، َكْم، أّي، هل، واهلمزة - الفاعل املرفوع بالضمة 
- يا: حرف نداء -ال الناهية، احلياة الزوجية، -االستفسار عام يقلق - إبداء الرأي يف 
الرفع  ضامئر   - واملؤنث  املذكر   - الفعلية  واجلملة  االسمية  اجلملة   - الزوجة  اختيار 

املنفصلة - تاء التأنيث الساكنة.

الدرس الثالث: احلياة يف املدينة
- إبداء الرأي يف االنتقال من القرية إىل املدينة - التعبري عن اخلوف من مشكالت 
 - الكربى  املدن  بني  املقارنة   - اإلرشادات  إعطاء   - االجتاهات  عن  السؤال  املدن- 
ماض،  الفعل:  أقسام   - أو  ثم،  و،  العطف:  حروف   - بالفتحة  املنصوب  به  املفعول 

مضارع، أمر - املبتدأ واخلرب.
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الدرس الرابع: العلم والتعلم
إبداء الرغبة أو عدم الرغبة يف عمل اليشء - التحدث عن تقدم احلضارات وتأثر 
بعضها ببعض - السؤال عن سبب تأخر بعض احلضارات - مل النافية - ال الناهية - 

املضاف واملضاف إليه - االسم من حيث العدد مفرد، مثنى، مجع.

الدرس اخلامس: املهن
االستفسار عن نتائج املقابالت الشخصية، التحدث عن سنوات الدراسة والبطالة 
التي تعقبها - مجع املؤنث السامل - الفعل الالزم واملتعدي - اإلشارة إىل القريب والبعيد 

- أسلوب النفي.

الدرس السادس: اللغة العربية
- االستفسار عن االلتحاق بالدراسة وطلب املساعدة ملعرفة أفضل الطرق للوصول 
كان وأخواهتا - حروف  الصفة -   - الدراسة  لتسهيل  النصائح  تقديم  ما-  إىل مكان 
املضارعة( أ، ن، ي، ت )- االسم املوصول: الذي، التي - اجلوائز - السؤال واحلديث 
طلب   - باخلري  لآلخر  الدعاء   - والسعادة  بالفرح  الشعور  عن  التعبري   - اجلوائز  عن 
العفو والدعاء - أخذ اآلراء - صفات الطالب املثايل - عالمات التأنيث - مجع املذكر 

السامل - أْن ولن الناصبتان للفعل املضارع - ضامئر النصب املتصلة.

وحيتوي منهج مادة اللغة العربية للسنة الثامنة عىل املوضوعات التالية:

الدرس األول: العامل قرية صغرية
األشياء  عمل  كيفية  عن  االستفسار   - الدولية  الشبكة  عن  واحلديث  السؤال   -
تأييد  عن  والتعبري  العوملة،  عن  احلديث   - باليشء  اإلعجاب  عن  التعبري   - وفوائدها 
عالمات   - املايض  الفعل  بناء   - املضارع  الفعل  إعراب   - آخر  رأي  ومعارضة  رأي 

اإلعراب األربع: الضمة والفتحة والكرسة والسكون - فعل األمر.

الدرس الثاين: النظافة
طلب   - النظافة  عن  والتحدث  االستفسار   - باليشء  اإلعجاب  عن  التعبري   -
االستيضاح - طرح األفكار- تأييد األفكار - االستدراك - التعبري عن األمل - االسم 
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املوصول - معاين أدوات االستفهام - حذف نون املثنى ومجع املذكر السامل عند اإلضافة 
- إعراب املثنى.

الدرس الثالث: اإلسالم

املعلومات  إلعطاء  االستعداد  وإبداء  الرتحيب   - املعلومات  من  املزيد  طلب   -
-التأكد من حدوث اليشء - عرض األسباب واملربرات - طلب استعارة الكتب - 
العربية  حروف   - القهوة  لتناول  البيت  إىل  شخص  دعوة   - والسعادة  املوافقة  إبداء 
 10-3 األعداد   - السامل  املؤنث  مجع  إعراب   - التكسري  مجع   - واملعتلة  الصحيحة 

ومتييزها.

الدرس الرابع: الشباب

الرأي - جزم  إبداء املخالفة يف  النصيحة -  القلق واخلوف - طلب  التعبري عن   -
الفعل املعتل اآلخر - النكرة واملعرفة - ضامئر اجلر املتصلة - إيِنَّ وَأنَّ واسمهام وخربمها.

الدرس اخلامس: العامل اإلسالمي

الفعل   - النصح  طلب   - واألسباب  البال  يشغل  عام  السؤال   - املسابقات  حل 
الصحيح والفعل املعتل - ظروف املكان - ظروف الزمان - األفعال اخلمسة.

الدرس السادس: األمن

التعبري عن   - الرأي  تأييد   - باالطمئنان  الشعور  التعبري عن   - االستيضاح  طلب 
الشعور باخلوف من حدوث يشء ما - السؤال عن مربرات كثرة اليشء - االحتامل - 

املنادى وأنواعه - متييز األعداد - األسامء اخلمسة - احلال.

الدرس السابع: التلوث

االستفسار عن حال املريض التعبري عن أنَّ كل أمر بيد اهلل سبحانه وتعاىل التعبري عن 
احلرية -  التعبري عن الرجاء - حتبيذ الفكرة املوافقة - فعل األمر من املعتل - عالمات 

الرفع -عالمات اجلزم - عالمات النصب.
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الدرس الثامن: الطاقة

التعبري عن عدم الدهشة - إبداء فكرة - التشجيع عىل اختاذ أسلوب معني - التعبري 
عن االرتياح - التعبري عن عدم استخدام اليشء - السؤال عن األسباب - التعبري عن 

اال ستياء -عالمات اجلر

احلاالت  تعابريهم  يف  الطالب  يصف  والثامنة  السابعة  للسنة  اإلنشاء  مادة  منهج 
املختلفة اآلتية:

األرسة - الصديق وامللك واملعلم وغري ذلك - األمل / األمنية –اهلواية - احليوان - 
القرية - الفواكه - شاطئ البحر - عيد امليالد - األعياد الدينية - الصالة - صوم رمضان 
- عيد الفطر – النظافة - املدرسة - العطلة املدرسية - احلديقة الرتفيهية - الرتمجة لقطعة 

قصرية من املاليوية أو اإلنجليزية إىل العربية، عدد الكلامت ال يقل عن 60 كلمة.

وحيتوي منهج مادة النحو للسنة التاسعة عىل املوضوعات التالية: الكلمة وأنواعها 
- االسم - الفعل وأنواعه - أنواع احلرف - اجلملة -  املذكر واملؤنث - املفرد واملثنى 
أنواع   - املثنى  املبتدأ   - املؤنث  واملفرد  املذكر  املفرد  املبتدأ   - واخلرب  املبتدأ   - واجلمع 
اجلمع – املبتدأ اجلمع وخربه - الضمري وأنواعه - املبتدأ الضمري - أسامء اإلشارة - 
املبتدأ اسم اإلشارة - األسامء املوصولة - املبتدأ االسم املوصول - املبتدأ املضاف - 
النكرة واملعرفة - صفة املبتدأ واخلرب - كان وأخواهتا - إن وأخواهتا - الفاعل - الفاعل 
االسم   - به  املفعول  صفة   - به  املفعول   - املسترت  الضمري  الفاعل   - املتصل  الضمري 

املجرور بحرف اجلر - ظرف الزمان وظرف املكان - أدوات االستفهام.

وحيتوي منهج مادة الرصف للسنة التاسعة عىل املوضوعات التالية: الفعل املايض 
الثالثي - الفعل املايض مع ضامئر الفاعل - الفعل املايض مع ضامئر املفعول - مضارع 
من  األمر  فعل   - مع مضارعه  الثالثي  املايض  الفعل  أحوال   - الثالثي  املايض  الفعل 

الفعل املايض الثالثي والفعل املضارع واألمر من األفعال غري الثالثية.

وحيتوي منهج مادة املطالعة للسنة التاسعة عىل املوضوعات التالية: رحلة إىل شاطيء 
اخلطاب،  بن  عمر  العادل،  القايض  جات،  الدرَّ مصنع  يف  حريق  الطريق،  يف  البحر، 

الطالب الذكي، الصداقة، عند الطبيب، خدجية بنت خويلد، رسالة من مكة املكرمة. 
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التالية:  التاسعة عىل املوضوعات  البديع( للسنة  البالغة )علم  وحيتوي منهج مادة 
 - االقتباس   - اجلناس  اللفظية:  املحسنات  وتقسيمه،  الكالم  يف  أثره   - البديع  علم 

السجع، املحسنات املعنوية: التورية - الطباق - املقابلة.

وحيتوي منهج مادة اإلنشاء لشهادة التعليم الديني )SPUB(للسنة التاسعة والعارشة 
واحلادية عرش عىل املوضوعات التالية:

- االحتفاالت: يتناول الطالب يف تعابريهم العادات والتقاليد املتبعة يف االحتفاالت 
االحتفاالت   - الدينية.  باملناسبات  االحتفاالت   - نحو:  املحيل،  املستوى  عىل  اآلتية 
باألعياد.  االحتفاالت   - االجتامعية.  باملناسبات  االحتفاالت   - الوطنية.  باملناسبات 

- االحتفاالت املدرسية.

- الوصف: يصف الطالب يف تعابريهم احلاالت املختلف اآلتية: 

الطالب  يعيشه  الذي  الواقع املحيل واملجتمعي واحليايت والبيئي  الواقع: وصف   -
كل يوم وصفا دقيقا، وصف الطبيعة واحليوانات، وصف حادثة يف الطريق، األدوات 

احلديثة، وصف األحاسيس واملشاعر الذاتية نحو حالة معينة.

- اخلياالت: كتابة قصة يف اخليال، وصف األحاسيس واملشاعر الذاتية نحو حالة 
معينة.

- اخلطابة يكتب الطالب خطابة يلقوهنا يف املجاالت اآلتية:

 اخلطابة الدينية: - يف الصالة، بمناسبة االحتفاالت، النصيحة واملوعظة الدينية.

اخلطابة العامة: بمناسبة االحتفاالت املدرسية، النصيحة واملوعظة العامة، التعليم 
والرتبية.

- التقارير والبيانات: يكتب الطالب التقارير عن األنشطة تقوم هبا املدرسة، ويمأل 
الطالب بياناهتم الشخصية يف االستامرات اآلتية: االستامرات عن التفاصيل الشخصية، 

االستامرات لدخول املدرسة الثانوية العالية.

نقال  العربية  اللغة  إىل  اإلنجليزية  اللغة  أو  املاليوية  اللغة  من  نصا  نقل  الرتمجة:   -
دقيقا، مع استعامل أدوات الربط املعروفة ومراعاة القواعد العربية الصحيحة.
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وموضوع النص يدور حول احلياة التي يعيشها الطالب كل يوم، وحياته العلمية، 
وحول الطبيعة واحليوانات.

- التلخيص: يلخص الطالب املقال الطويل أو القصة الطويلة.
إىل  االعتذار،  رسائل  الرسمية،  الرسائل  كتاباهتم:  يف  الطالب  يتناول  الرسائل   -
مدير املدرسة، إىل األستاذ/ األستاذة، رسالة الطلب، إىل مدير املدرسة، إىل األستاذ، 

منظامت/ مؤسسات التعليم أو العمل.
- الرسائل غري الرسمية: الرسائل بني األشخاص أو األصدقاء أو األقارب لتبادل 

التهاين أو لتقديم التعازي أو دعوات الزيارة، وما شابه ذلك.
- عدد الكلامت ال يقل عن 150 كلمة - كتابة اإلنشاء )االحتفاالت، الوصف، 

اخلطبة، والتقارير(.
- عدد الكلامت حوايل 80-100 كلمة - كتابة اإلنشاء )البيانات(.

- عدد الكلامت ال يزيد 100 كلمة - كتابة اإلنشاء )التلخيص(
- عدد الكلامت ال يقل عن 100 كلمة - كتابة الرسالة.

- عدد الكلامت ال حدود هلا - كتابة الرتمجة.
وحيتوي منهج مادة النحو للسنة العارشة عىل املوضوعات التالية:  

املعرب  الفعل  الفعل،  عالمات  املبني،  واالسم  املعرب  االسم  االسم،  عالمات 
والفعل املبني، الفعل الصحيح اآلخر والفعل املعتل اآلخر، نصب الفعل املضارع، جزم 
الفعل املضارع، أدوات الرشط اجلازمة، رفع الفعل املضارع، األفعال اخلمسة، بناء الفعل 
املضارع، من أدوات النفي، إعراب املثنى، إعراب اجلمع بأنواعه، األسامء اخلمسة، االسم 
املنفصل،  الضمري  الفاعل،  نائب   - للمجهول  الفعل  بناء  املنقوص،  االسم  املقصور، 

والضمري املتصل والضمري املسترت، أنواع خرب املبتدأ، تقديم اخلرب عىل املبتدأ.

وحيتوي منهج مادة الرصف للسنة العارشة عىل املوضوعات التالية:

امليزان الرصيف لألفعال، صيغ األفعال املزيدة عىل الثالثي، اسم الفاعل واسم املفعول 
من الفعل املايض الثالثي، أنواع الفعل، ترصيف الفعل املهموز الثالثي، ترصيف الفعل 
الثالثي،  األجوف  الفعل  ترصيف  الثالثي،  املثال  الفعل  ترصيف  الثالثي،  املضعف 
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ترصيف الفعل الناقص الثالثي، ترصيف الفعل اللفيف الثالثي، ترصيف بعض األفعال 
املزيدة عىل الثالثي، بناء الفعل املايض للمجهول، بناء الفعل املضارع للمجهول.

وحيتوي منهج مادة املطالعة للسنة العارشة عىل املوضوعات التالية:

الراعي  سنامر،  جزاء  العطلة،  يف  النجاح،  هدية  املدرسة،  يف  تلميذ  يوميات  من 
والذئب وأهل القرية، أبو بكر الصديق، املرأة يف اإلسالم، أرسة مسلمة. 

وحيتوي منهج مادة البالغة للسنة العارشة )علم املعاين( عىل املوضوعات التالية:

تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء، اخلرب، الغرض من إلقائه، أرضبه، اإلنشاء وتقسيمه 
تعريفه طرقه،  القرص  النهي،  األمر،  وأقسامه،  الطلبي  اإلنشاء  إىل طلبي وغري طلبي، 

اإلجياز واإلطناب واملساواة.

تسعة ومخسني طالًبا عام   بعدد  العربية  واللغة  الدراسات اإلسالمية  بدأ قسم  وقد 
عة عىل سبعة فصول دراسية، ووصل عدد الطالب يف  1997م وثالثة مدرسني، موزَّ

العام احلايل 2017م )286( طالبا، كام توضح اجلداول التالية:

عدد الطالب الذين التحقوا باملعهد منذ إنشائه إىل عام 2017 م

اجلملةبناتبننيالعام الدرايس

199345.....45
199424......24
199531417
199612.....12
199713......13
199814822
199921829
2000301545
2001274067
2002142034
2003221032
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اجلملةبناتبننيالعام الدرايس

2004151732
2005151631
2006192039
2007202040
2008241943
2009342357
2010191736
2011402767
2012402464
2013342458
2014302050
2015402868
2016381856
2017424183

ويبلغ إمجايل الطالب الذين خترجوا من معهد حتفيظ القرآن الكريم حتى عام 2017م 
عدد )538( )62( منهم 121 طالب حصل عىل شهادة OLEVEL وعدد 260 طالب 
حصلوا عىل شهادة SPUB  وعدد 57 طالب حصلوا عىل شهادة عالية القراءات التي 

بدأ عمل قسمها عام 2010م موزعني عىل السنوات الدراسية وفق اجلدول التايل . 

الطالب الذين خترجوا من قسم عالية القراءات من عام 2010 م إىل عام 2016

اجلملةبناتبننيسنة التخرج

201310212
20141044
201591019
20167521
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املراحل التعليمية بوزارة الشؤون الدينية بروناي دار السالم
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رابعا: اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليوية
إذا انتقلنا إىل تعليم اللغة العربية يف مدارس وزارة الرتبية فسنجد أنه بدأ تعليم اللغة 
العربية كإحدى املواد االختيارية بعدد من املدارس الثانوية املاليوية احلكومية يف عام 

1992م هبدف حتقيق ما ييل:

- إتاحة الفرصة أمام الطالب أساسيات اللغة العربية، والتخاطب هبا مع مراعاة 
التدرج يف الدراسة.

- تعليم الطالب كتابة مجل قصرية من اللغة العربية، وتعريف الطالب باألخالق 
اإلسالمية الفاضلة، والعادات الطيبة التى أقرها اإلسالم.

- إقدار الطالب عىل التعبري الكتايب يف موضوعات اإلنشاء.

ويتمثل اهلدف األسايس يف تعليم الطالب كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، 
وهذا ما كان يدعو إليه بل وحيث عليه جاللة السلطان دائام أثناء خطبه للشعب من أنه 
جيب عىل طالب املدارس الثانوية يف بروناي دار السالم أن جييدوا قراءة القرآن الكريم 

الذي يعد دستور البالد.

 فكام مل يكتف جاللة السلطان عمر عيل سيف الدين بإنشاء املدارس الدينية وأول 
مدرستني عربيتني فأدخل مادة "املعارف الدينية اإلسالمية" يف مجيع املدارس احلكومية 
العامة يف مجيع مراحلها التعليمية بام يف ذلك املعاهد واملدارس املهنية والفنية، كذلك مل 
يكتف جاللة السلطان حسن البلقية بتدريس اللغة العربية يف املدارس العربية الدينية، 
العامة  احلكومية  الثانوية  املدارس  العربية يف مجيع  اللغة  تدريس  بتعميم  قرارا  فأصدر 
واجلامعات كامدة من مواد اللغات األجنبية االختيارية؛ ليصبح خيار تعلم اللغة العربية 

متاًحا يف مجيع املؤسسات التعليمية احلكومية يف سلطنة بروناي دار السالم. 

ويف ضوء توجيه جاللة السلطان إىل تعليم وتعلم اللغة العربية إدراكا منه ملكانة اللغة 
السياسية،  املجاالت  كافة  يف  وحمليا  وإقليميا  دوليا  به  تقوم  الذي  اإلجيايب  والدور  العربية 
والثقافية، واالقتصادية، واالجتامعية، والدينية فقد أقرت وزارة الرتبية يف سلطنة بروناي دار 
السالم تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية العامة كامدة اختيارية، وذلك إلكساب الطالب 

نهم من االتصال بفاعلية باللغة العربية شفاهًة وكتابًة. املهارات اللغوية املناسبة التي متكِّ
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فاختارت وزارة الرتبية يف عام 1992م املرحلة الثانوية السفىل - من السنة األوىل 
إىل السنة الثالثة الثانوية - ليكون فيها خيار دراسة اللغة العربية، وبدأت بثالث مدارس 
ثانوية، منها مدرستان يف دائرة بروناي – موارا، وخصص هلا أسبوعيا ثالث حصص 
أي حوايل )105( دقيقة، وزادت يف عام 1997م إىل أربع حصص أسبوعيا أي حوايل 

)150( دقيقة. 

كانت  1992م  عام  يف  العربية  للغة  فصوال  ت  ضمَّ ماليوية  ثانوية  مدرسة  وأول 
بعدد  فصول  ستة  إىل  فيها  العربية  اللغة  فصول  وصلت  التي  براكس  الثانوية  املدرسة 
170 طالب، وقام عىل تدريسها مدرسان، واملدرسة الثانية: مكتب سلطان عمر عيل 
العربية به 91 تلميًذا موزعني عىل ثالثة  اللغة  الدين وكان عدد طالب فصول  سيف 
العلوم  معهد  الثالثة:  واملدرسة  واحـد،  مدرس  تدريسها  عىل  وقام  دراسية،  فصول 
اختاروا  الذين  الطالب  عـدد  وكان  سلطان(  بكاوان  رسي  بادوكاا  سائنس  )مكتب 
دراسة اللغة العربيـة تسعة تالميــذ، موزعني عىل فصلني، ويدرس هلم معلم واحـد. 

ويف عام 1994م ُفتحت أربع مدارس أخرى يف أنحاء السلطنة هي: املدرسة الثانوية 
بنجريان أسرتي حاجة مريم برساسا موارا، وضمت ثالثة فصول لتعليم اللغة العربية 
هبا 26 تلميذا، ويقوم عىل التدريس فيها مدرس واحد، ويف عام 1995م بدأت املدرسة 
الثانوية سيدنا حسن بمنطقة متبورونج بأربعة فصول لتعليم اللغة العربية ضمت مخسني 
تلميذا، وقام عىل التدريس فيها مدرسان، كذلك بدأت املدرسة الثانوية صفري بلقية 
تلميذا،   81 تالميذها  عدد  وبلغ  العربية،  اللغة  لتعليم  فصول  بأربعة  توتونج  بمنطقة 

وقام عىل التدريس فيها مدرس واحد. 

ويف آخر العام الدرايس 1997م اختريت أربع مدارس ثانوية أخرى؛ لتعليم اللغة 
العربية فيها، وهي: املدرسة الثانوية سيدنا حسني بتمبورونج، ومكتب دويل بنجريان 
مودا مهتدي باهلل بمدينة رسي بكاوان، واملدرسة الثانوية سيدنا أبو بكر الثانوية بقرية 

بربندهن ملبق كانن، واملدرسة الثانوية بيهن داتوء رسي مهاراجا بقرية منتريي. 

ويف عام 2006م اتسعت دائرة برنامج تعلم اللغة العربية فأصبح يف مخس وعرشين 
مدرسة ثانوية يف املحافظات )الدوائر اإلدارية( األربع، ويف العام الدرايس 2015م مل 
يعد خيار تعلم اللغة العربية قارًصا عىل الثانوية السفىل، حيث أقرت إدارة تطوير املناهج 
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بوزارة الرتبية تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية احلكومية العامة من الصف السابع 
إىل احلادي عرش كامدة اختيارية، وبدأت بثالث مدارس يف دائرة بروناي موار لتعليم 
الرتبية  بوزارة  املناهج  تطوير  إدارة  واختارت  العليا،  الثانوية  املرحلة  يف  العربية  اللغة 
منهج اللغة العربية الذي أعدته إدارة االمتحانات التابعة جلامعة كمربدج الربيطانية يف 
الشهادة الثانوية العامة - املستوى العادي؛ ليكون منهج تعليم اللغة العربية باملدارس 

الثانوية بوزارة الرتبية بالسلطنة.

 وُيمكن إمجال املنطلقات األساسية لتعليم اللغة العربية كلغة اختيارية يف املدارس 
الثانوية املاليوية لعام 2017م - كام جاء يف مقدمة توصيف املناهج- يف التايل:

التعددية  تنمية  إىل  هتدف  السالم  دار  بروناي  يف  الوطنية  التعليمية  السياسة  أن   -
اللغوية عرب النظام التعليمي بتشجيع الطالب عىل تعلم لغتني أو أكثر يف النظام التعليمي 

باإلضافة إىل اللغة القومية. 

- أن منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية تّم تصميمه وفقا لفلسفة الرتبية اإلسالمية، 
املاليوية، واإلسالمية،  القيم  الربوناوية للحفاظ عىل  الوطنية  الرتبية  ويف ضوء فلسفة 
وامللكية، ولتلبية تطلعات الشعب الربوناوي يف تنشئة أبنائه بام ُيوافق النظام التعليمي يف 
القرن احلادي والعرشين الذي هيدف إىل تزويد الطالب باملعارف الالزمة، واملهارات 
الرضورية، والقيم اخللقية التي متكنهم من مواكبة مستجدات العرص، وحتقيق الرؤية 

القومية الربوناوية يف عام 2035م.

الكفاية  جيعل  الذي  االتصايل  املدخل  ضوء  يف  م  ُصمِّ العربية  اللغة  منهج  أن   -
األساسية  اللغوية  املهارات  ينمي  والذي  اللغة،  تعليم  من  الرئييس  اهلدف  االتصالية 
األربع: االستامع، واملحادثة، والقراءة، والكتابة بالقدر الذي حيقق االتصال املبارش بني 
التي حيتاج  املختلفة  احلياتية، واألنشطة  املواقف  كتابة يف  أو  واملستقبل شفاهة  املرسل 

فيها اللغة.

تعمل عىل  السالم  دار  بروناي  الرتبية يف سلطنة  بوزارة  املناهج  تطوير  إدارة  أن   -
العملية  يف  احلديثة  التقنيات  تطبيق  من  واإلفادة  وحتديثها،  التعليمية  املناهج  تطوير 
التعليمية، وذلك بإنتاج مواد تعليمية مساعدة باستخدام الوسائط املتعددة لتعليم اللغة 
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العربية التي يتم فيها دمج النصوص املكتوبة، واملؤثرات الصوتية، والرسوم املتحركة، 
والثابتة، والصور التوضيحية، وإنتاج األقراص املدجمة CD التي تستعمل كامدة مساندة 
العاملية، ويف  الشبكة  التعليمية عىل  املواد  تتاح هذه  العربية االتصالية، وسوف  لكتاب 
موقع إدارة تطوير املناهج بوزارة الرتبية web based courses بام هُييئ فرص التعلم 
زيادة  أجل  من  وذلك  يريد،  الذي  املكان  ويف  يريد،  الذي  الوقت  يف  للطالب  الذايت 

التحصيل العلمي لدى الطالب، وتنمية مهاراهتم اللغوية.

وُيمكن إمجال األسس واملبادئ التي جاءت يف توصيف إدارة املناهج بوزارة الرتبية 
ملنهج تعليم اللغة العربية يف التايل:

من  يمكنهم  بشكل  األساسية  اللغوية  املهارات  من  جمموعة  الدارسني  إكساب   -
استخدام اللغة العربية يف مواقف اتصالية عامة، فالكفاية االتصالية هي اهلدف الرئييس 

من تعليم اللغة. 

قيم  من  لدهيم  ما  وتدعيم  واملعلومات،  املعارف  من  بمجموعة  الطالب  تزويد   -
وحاجاهتم،  طبيعتهم،  مع  تتالءم  نفسية  واجتاهات  صحيحة،  إسالمية  ومثل  خلقية، 

وحاجات جمتمعهم.

- وضع املادة التعليمية يف ضوء مفهوم الكفاية اللغوية، إذ أن الكفاية اللغوية هي 
قدرات، ومهارات لغوية مناسبة، تنمو بالتدريب، واملامرسة، وذلك بعد حتديد حاجات 

الدارسني، ومعرفة الوظائف اللغوية األساسية، التى يتوقع أن يامرسها الدارسون.

- حتقيق التكامل بني املهارات اللغوية األربع وهي: االستامع، واحلديث، والقراءة، 
والكتابة، وتنميتها بصورة متوازنة.

النشاط  وتركيز  املنهج،  حمتوى  معظم  لتقديم  املبسط  احلواري  األسلوب  اعتامد   -
اللغوي حول لعب الدور، واألداء التمثييل.

- االهتامم باملواقف االجتامعية، التى تستخدم فيها اللغة يف احلياة اليومية، وتقديم 
الفكري،  ومستواهم  الدارسني  أعامر  تناسب  التى  اللغوية  والعنارص  الثقافية  املفاهيم 

والثقايف، وُتلبى حاجاهتم، من خالل مواقف سياقية ذات معنى.
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اللغوية  والرتاكيب  اليومية،  احلياة  مواقف  يف  شيوعا  األكثر  املفردات  تقديم   -
املستوى  هذا  يف  الدارس  إليها  حيتاج  التى  املناسبة،  اللغوية  واألساليب  األساسية، 
يف  التوسع  وعدم  العربى،  النحو  لقواعد  األساسية  املبادئ  عىل  واالقتصار  اللغوي، 

رشحها، والرتكيز عىل اجلانب التطبيقي.

- التدرج يف تقديم العنارص اللغوية من مفردات وتراكيب يف تسلسل وترابط يراعى 
قدرات الطالب واستعداداته وميوله، ومن التعبري املقيد إىل املوجه، من اإلمالء املنقول 

إىل املنظور ثم االختباري.

وجمتمعهم،  الدارسني،  بحياة  صلة  هلا  التي  االجتامعية  املحلية  البيئة  مراعاة   -
واملدارس،  واملساجد،  القرى،  واملدن،  األعالم،  أسامء  مثل:  وتقاليدهم  وعاداهتم، 
التعليمية،  النصوص  يف  واستعامهلا  واألطعمة،  املالبس،  وأنواع  املنازل،  بناء  وطريقة 

والتدريبات اللغوية. )63(

منهج اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليوية بالسلطنة 
اعتمدت وزارة الرتبية يف تدريس اللغة العربية بمدارسها عىل كتاب العربية اجلزء 
إدارة  بعدها  أصدرت  متتالية،  سنوات  ثالث  ملدة  املاليزية  الرتبية  وزارة  تأليف  األول 
الكتاب  بعنوان  الثانوي  األول  للصف  جديدا  كتابا  الرتبية  بوزارة  التعليمية  املناهج 
األسايس يف تعليم اللغة العربية للمدارس الثانوية السفىل، تأليف الدكتور عبد الرزاق 
ومنحت  تعليمية.  أسطوانات  وجمموعة  للمعلم  إرشادي  كتاب  معه  ومرفق  حسن، 
املعلم حرية االختيار بني الكتاب األسايس يف تعليم اللغة العربية وكتب أخرى مثل: 
وزارة  أصدرت  حتى  امليرسة،  العربية  والقواعد  للحياة،  والعربية  للناشئني،  العربية 
"العربية االتصالية"  الرتبية 2016م سلسلة لطالب املدارس الثانوية احلكومية العامة 
كل  ويتكون  والثامن،  السابع  الصفني  لطالب  والثاين  األول  اجلزء  أجزاء  مخسة  من 
جزء من كتابني: كتاب التلميذ، وكتاب التدريبات، بينام تّم دمج كتاب التدريبات مع 
كتاب التلميذ يف اجلزء الثالث والرابع واخلامس، وكام جاء يف توصيف الوزارة لسلسلة 
التعليمية  املادة  أن تكون  الرابع واخلامس  "فأهنا قد راعت يف اجلزء  العربية االتصالية 
تعلم  الدارسني، وتشبع ميوهلم، ورغباهتم يف  قرائية شيقة، ومتنوعة، ومناسبة ألعامر 
الصحيحة،  القرائية  والعادات  املهـارات،  تطوير  إىل  املادة  العربية، وهتدف هذه  اللغة 
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القدرة عىل  الدارسني  التي تكسب  اللغوية  املفردات  املستوى، وتقدم  الالزمة يف هذا 
فهم اللغة العربية، واستخدامها يف املجاالت االتصالية املختلفة، ويشتمل الكتاب عىل 
من  تعلمه  ما  وترسيخ  اللغوية،  الطالب  مهارات  وتنمية  متنوعة،  اللغوية  التدريبات 
أنامط ثقافية وعنارص لغوية، وتدربه عىل استعامل اللغة يف جماالت اتصالية، متخذة من 
املقروء وسيلة للتدريب عىل املهارات اللغوية الشفوية والتحريرية، وقدمت الرتاكيب 

النحوية تقدياًم وظيفًيا، مع اإلقالل من التعريف، واالهتامم بالتطبيق." )64(

وحيتوي منهج اللغة العربية للصف السابع عىل املوضوعات التالية: 

ومأل  واآلخرين،  بالنفس،  التعريف  عليها،  والرد  التحية،  إلقاء  والتعارف:  التحية   -
بطاقة بمعلومات شخصية.

واألدوات  املنزلية،  والواجبات  احلصص،  وجدول  املدرسية،  النشاطات  املدرسة:   -
الكتابية.

- السكن: التعبري عن مكان السكن، ونوع املسكن، وعنوانه، ومكونات املنزل، وأثاثه.

- األرسة: أفرادها، وأسامؤهم، وما يقومون به من النشاطات من البيت.

احلوار،  وحسن  الرحم،  وصلة  األرسية،  والعالقات  األقارب،  زيارة  الزيارة:   -
واالستقبال والوداع، وإكرام الضيف.

واألنشطة  والزمالء،  األصدقاء  بني  االجتامعية  العالقات  اهلاتفية:  املكاملات   -
االجتامعية.

املأكوالت،  أنواع  وبعض  الطلب،  وطريقة  الوجبات  واملرشوبات:  املأكوالت   -
واملرشوبات ومكونات مائدة الطعام، وتناول الطعام يف املطعم، وبعض آداب الطعام 

والرشاب.

واألعياد  املسجد،  يف  التعليمية  والنشاطات  وأوقاهتا،  الصلوات  الدينية:  األنشطة   -
والعطالت الرسمية.
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-  األعياد واملناسبات: األعياد الدينية والوطنية، واألرقام العربية من 1-10، والزمن، 
وقراءة الساعة، وأيام األسبوع، والتقويم اهلجري، والتقويم امليالدي.

الرتاكيب اللغوية: تقديم الرتاكيب اللغوية األساسية، وتدريب املتعلمني عىل بعض 
صور التحويل اللغوي من خالل املوضوعات اآلتية: اجلملة اإلسمية البسيطة - اجلملة 
الفعلية البسيطة - الضامئر املنفصلة واملتصلة، وضمري امللكية - أدوات االستفهام )هل، 
من، ما، من أين، كيف( - التمييز بني املذكر واملؤنث - أزمنة الفعل )مضارع، مايض، 
واملثنى  للمفرد  اإلشارة  أسامء   - سوف(  )السني،  االستقبال  صيغ  استعامل   - أمر( 
النفي بـ مل، ولن، وما، وليس - النهي  التمييز بني املفرد واملثنى واجلمع -  واجلمع - 
بـ ال - النسب للمفرد واجلمع - حروف اجلر: من، وإىل، وعن، وعىل، ويف، والباء، 

واالم - العطف بـ الفاء، والواو، وأو، وثم - ظرف الزمان - ظرف املكان.

وحيتوي منهج اللغة العربية للصف الثامن عىل املوضوعات التالية:

- يف البيت: أفراد األرسة، واألعامل اليومية، وتنظيم الوقت، واألجهزة املنزلية.

املدرسة،  إىل  والذهاب  النوم،  من  الصحو  اليومية، ووقت  األنشطة  اليومية:  احلياة   -
التلفاز،  ومشاهدة  والرياضة،  املنزلية،  واألعامل  الدروس،  ومذاكرة  منها،  والعودة 

والزيارات االجتامعية، ووقت النوم.

- الطعام والرشاب: أسامء الفواكه واخلرضاوات، واألواين املنزلية، والوجبات الثالث، 
وآداب الطعام، وأنواع املأكوالت واملرشوبات.

- احلياة يف القرية: املؤسسات التي يف القرية، واملنزل القروي ومكوناته، وأعامل أهل 
القرية، وأنواع املهن، وأسامء بعض احليوانات والطيور، واألشجار يف البستان.

وأنواع  البضائع،  وأنواع  البقال،  ومع  التجاري،  املجمع  ويف  الدكان،  يف  التسوق:   -
املالبس، واألزياء، واأللوان، واملقاسات، والعمالت، والفاتورة، ودفع احلساب.

- وسائل املواصالت: السيارة، واحلافلة، والطائرة، وحمطة احلافالت، واملطار، وتذاكر 
السفر، وأغراض السفر، واستقبال املسافر، ووداعه. 
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والتسلية،  للرحلة،  واالستعداد  الرحالت،  وأنشطة  الرحالت،  أماكن  الرحالت:   -
والرتفيه يف الرحالت، والذهاب والعودة منها.

- الزيارات الرتفيهية: حديقة احليوان، وتذاكر الدخول، واحليوانات األليفة واملتوحشة، 
والتجوال يف احلديقة، وطعام احليوانات.

الرياضة واحلث  وفوائد  الرياضية،  اهلوايات، واأللعاب  أنواع  والرياضة:  اهلوايات   -
عىل ممارستها.

- األماكن العامة: املطعم، واملستشفى، ومركز الرشطة، والفندق، واملطار، والرشكة، 
وأسامء املأكوالت واملرشوبات، وقائمة الطعام، وطلب الطعام والرشاب، وأسامء بعض 
األمراض، والتعبري عن مواطن األمل، وأجزاء اجلسم، وصف الدواء، واملهن وأوقات 

العمل، والبالغ عن فقدان يشء.

الرتاكيب اللغوية: تقديم الرتاكيب اللغوية األساسية من خالل املوضوعات اآلتية:

 اجلملة اإلسمية البسيطة - اجلملة الفعلية البسيطة - الضامئر املنفصلة واملتصلة - 
التذكري والتأنيث - اإلفراد  أزمنة الفعل - الصفة واملوصوف - أدوات االستفهام - 
والتثنية واجلمع - استعامل صيغة االستقبال )السني، سوف( - أسامء اإلشارة - أسامء 
املوصول - الروابط )ثم والواو وحتى( - حروف اجلر - ظروف الزمان )قبل وبعد( - 

ظروف املكان - النفي )بـ مل، وما( - استعامل كان - صيغة التفضيل )أفعل من(

األهداف التعليمية العامة لربنامج اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليوية:
يستهدف برنامج تعليم اللغة العربية يف الثانوية الذي وضعته إدارة تطوير املناهج 
السفىل  الثانوية  مرحلة  هناية  يف  الدارس  يكون  أن  2017م  بالسلطنة  الرتبية  بوزارة 

)الصفني السابع والثامن( قادرا عىل ما ييل: 

- ربط الرموز اللغوية بأصواهتا، ونطقها نطقا صحيحا.
- النطق الصحيح لألصوات العربية والتمييز بينها.

- التعّرف عىل العالمات ضبط الكلامت بالشكل واستخدامها.
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- متييز عنارص املسموع، واالستجابة له.
- التعرف عىل األنامط اللغوية، وحماكاهتا، ومتييز ما بينها من اختالفات.

- فهم اللغة العربية حني سامعها يف مواقف اتصالية بسيطة.
- إجادة القراءة اجلهرية الصحيحة، واملعربة لنصوص بسيطة.

- القراءة الصامتة مع الرسعة املطلوبة والفهم.
- استخدام األلفاظ والعبارات الصحيحة املناسبة لكل موقف.
- التعبري عن النفس يف مواقف اتصالية بسيطة، شفويا، وكتابيا.

األهداف التعليمية اخلاصة لربنامج تعليم العربية يف املدارس الثانوية:

أهداف تعليم االستامع:
- تعرف األصوات العربية، ومتييز ما بينها.

- التفريق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.
- التمييز بني األنامط اللغوية األساسية املختلفة.

- إجادة االستامع، ومتييز عنارص املسموع.
- فهم األوامر والتعليامت الشفهية البسيطة، واالستجابة هلا.

- متابعة حوار يف مواقف اتصالية بسيطة، وفهمه.
أهداف تعليم مهارة احلديث:

- النطق الصحيح لألصوات العربية.
- التمييز يف النطق بني احلركات القصرية والطويلة.
- املشاركة بفعالية فيام يدور من حديث يف الفصل.

- التعبري بطالقة عن النفس يف املواقف االتصالية البسيطة.
- استخدام العبارات املناسبة أثناء احلديث يف مواقف احلياة اليومية.

- القراءة اجلهرية الصحيحة، واملعربة بالرسعة املطلوبة.
أهداف تعليم مهارة القراءة:



-151-

- رسعة الربط بني األصوات العربية والرموز الكتابية.
- القراءة اجلهرية الصحيحة واملعربة وبالرسعة املناسبة.

- ضبط الكلامت بالشكل ضبطا صحيحا أثناء القراءة اجلهرية.
- استخدام عالمات الوقف أثناء القراءة اجلهرية.

- اكتساب املهارات القرائية األساسية الصحيحة وتطبيقها.
- التدرب عىل القراءة الصامتة وآداهبا.

 أهداف تعليم مهارة الكتابة:
- رسم احلروف املتشاهبة من ناحية الشكل بسهولة.

- مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة.
- نسخ الكلامت واجلمل نسخا صحيحا وحتسني اخلط.

- إجادة اإلمالء املنقول واملنظور.
- معرفة قواعد الكتابة العربية وقواعد اهلجاء.

- استخدام عالمات الرتقيم استخداما صحيحا.
- التعبري الوظيفي يف موضوعات تتعلق بحياة الدارس ونشاطاته.

منهج اللغة العربية يف الصف التاسع والعارش واحلادي عرش
هيدف منهج اللغة العربية من الصف التاسع إىل احلادي عرش إىل إكساب الطالب 

املهارات احلياتية التي متكنه مما ييل:
- تعزيز القيم اخللقية، واالجتاهات السلوكية، وزيادة املعارف العلمية التي اكتسبها 

الدارس يف السنوات السابقة من املرحلة الثانوية.
- االتصال باللغة العربية بوضوح وفعالية شفويا وحتريريا.

- استعامل املفردات والقواعد اللغوية الصحيحة واملناسبة يف شتى املجاالت.
التاسع  وقد أخذت إدارة تطوير املناهج بوزارة الرتبية منهج اللغة العربية للصف 
)املستوى  العامة  الثانوية  للشهادة  العربية  اللغة  منهج  من  عرش  واحلادي  والعارش 

العادي( الذي أعدته إدارة االمتحانات بجامعة كمربدج الربيطانية.
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األهداف التعليمية اخلاصة ملنهج اللغة العربية للصف التاسع والعارش واحلادي عرش:

أن يكون الطالب قادرا يف هناية املرحلة الثانوية عىل ما ييل:
- االستجابة للمسموع ومتييز عنارصه، واستخالص األفكار منه.
- فهم ما يدور حوله من حديث، واالستجابة لألوامر واألسئلة.

- املشاركة يف حمادثة حتتوي عىل تبادل معلومات أو أفكار.
- القراء اجلهرية املعربة مع صحة النطق.

- القراءة اخلاطفة بحثا عن معلومات يف النص.
- القراءة الرسية برسعة معقولة.

- ممارسة عادات قرائية سليمة.
- اقرتاح عناوين فرعية مناسبة لكل فقرة.

- حتديد العنارص الرئيسية لنص مقروء وتلخيصه.
- متييز عالمات الرتقيم واستعامهلا.

- كتابـة تعبيـر حــّر لـه صـلة بحياة الدارس وبيئتـه، أو مــن موضوعات الدراسة.
- ترمجــة نص قصري أو فقرة مـن اللغـة العربيـة إلـى اللغـة املاليويـة وبالعكس.

- استعامل القواميس الثنائية: عريب – ماليو، وعريب – إنجليزي.
املهارات اللغوية:

املرحلة  من  عرش  احلادي  إىل  التاسع  الصف  من  العربيـة  اللغـة  منهج  وهيدف 
التي متكنه من املشاركة بفاعلية سواء  اللغوية  املهارات  الدارس  الثانوية إلـى إكساب 
حجرة  داخل  يف  العربية  اللغة  فيها  تستعمل  التي  املواقف  يف  ومتحدثا  مستمعا  كان 
الدراسة أو النشاطات املدرسية األخرى، أو يف مواقف عامـة، بحيث يستطيع أن يدىل 

بمعلومات، ويعرب عن أفكاره بلغة سليمة ومفردات صحيحة.

مهارة االستامع:
- فهم واستيعاب ما يدور حوله من حديث.

- االستجابة لإلرشادات والتوجيهات واألوامر املوجهة إليه.
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- استخالص األفكار العامة واخلاصة مما يستمع إليه.
- القدرة عىل الربط بني املادة املسموعة واخلربات السابقة.

مهارة املحادثة:
- املشاركة بطالقة ووضوح فيام يدور حوله من حديث.

- إصدار التوجيهات واإلرشادات واألوامر.
- القراءة اجلهرية الصحيحة واملعربة.

- استخدام املفردات والعبارات والرتاكيب اللغوية استخداما صحيحا.
مهارة القراءة:

)أ( القراءة اجلهرية: جيب أن يطبق الدارس فيها كل املهارات املذكورة أدناه وهي:
- صحة النطق والطالقة، وعدم التلعثم والرتدد، والتكرار يف القراءة اجلهرية.

- القراءة بالرسعة املطلوبة يف وحدات كبرية، واستخدام عالمات الرتقيم.
- صحة بنية الكلمة وضبط أواخر الكلامت بالعالمات، حسب موقعها يف اجلملة.

- سالمة األداء، واملقدرة عىل تصوير املعنى كاالستفهام والتعجب.
- تقسيم النص إىل عبارات ذات معنى، كام تبينها عالمات الرتقيم وبنية اجلمل.

)ب( القراءة الصامتة:
يشجع الطالـب علـى القراءة الصامتة الرسيعة، ويعرف قيمتها وأمهيتها فـي تطـوير 
قدراته اللغوية، ويف توسيع مداركه العقلية، وإثراء معارفه. وجيب أن يكون قادرا عىل 
قراءة وفهم نصوص موازية للنصـوص التي درسـها فـي الفصـل، وتطبيـق العادات 

واملهـارات القرائية الصحيحة املناسبة للنص وللغرض من القراءة.
وبالتحديد جيب أن يكون قادرا عىل ما ييل:

- القراء برسعة لفهم األفكار العامة يف زمن مناسب.
- القراءة املتأنية لفهم التفاصيل الدقيقة يف النص.

- اسرتجاع معارفه السابقة وربطها بموضوع النص.
- التعرف عىل معلومات معينة يف النص.



-154-

- ختمني ما سيحدث بناء عىل املعلومات واألحداث الواردة يف النص.
- االستجابة للتعليامت والتوجيهات واألسئلة.

- معرفة العالقات بني األشياء، مثل التشابه، والتامئل، واملقارنة.
- ذكر الفكرة الرئيسية يف فقرة.

- تتبع تسلسل األحداث يف قصة أو نص مقروء.
- استخراج معاين الكلامت الغريبة من القاموس.

- ربط املعلومات الواردة يف النص بتجاربه ومعارفه السابقة.
)ج( القراءة املوسعة:

اخلاص  وقته  يف  أو  الفصل  يف  سواء  الطالب  يقرأ  أن  جيب  الربنامج  هذا  هناية  يف 
عددا من الكتب املناسبة ملستواه اللغوي والعقيل، والتي تصلح مادة للقراءة املوسعة. 

بالتحديد حيب أن يكون قادرا عىل ما ييل:
- اختيار مادة مقروءة مناسبة ملستواه اللغوي وموافقة مليوله وقدراته.

- القراءة برسعة مناسبة بحيث ينتهي من كتاب يف زمن معقول.
- استخراج النقاط الرئيسية واملهمة مما يقرأ.

متنوعـة،  تعليميــة  لنصوص  املناسـبة  القرائيــة  واملهارات  العادات  استعامل   -
وأغراض قرائية خمتلفة.

- القراءة اخلاطفة للحصول عىل معلومات معينة.
- القراءة املتأنية بغرض الفهم والدراسة.

- قراءة نص طويل نسبيا برسعة معقولة ألجل املتعة والتسلية.
مهارة الكتابة:

جوهر  علـى  احلفاظ  مع  الكلامت،  من  قليل  يف  نص  اختصار  وهو  التلخيص:   -
املوضـوع يف األصل. ويكون التلخيص عادة يف ربع حجم النص األصيل، وجيب أن 

يكون الطالب قادرا عىل تلخيص نص مقروء متبعا اخلطوات التالية:

- حتديد األفكار املهمة يف النص.
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- التعرف عىل الفكرة األساسية يف كل فقرة.
- حذف األجزاء املكررة، واألمثلة، والتفاصيل غري املهمة من كل فقرة.

- استبدال التعبريات واجلمل الواردة فـي النص بأخرى مماثلة أيرس منها أو أقرص.
- كتابة التلخيص يف ربع حجم النص األصيل.

- مراجعة التلخيص للتحقق من صحته.
اللغة  من  فقرة  أو  قصري  نص  ترمجة  عىل  قادرا  الطالب  يكون  أن  جيب  الرتمجة:   -
العربية إىل اللغة املاليوية وبالعكس، يكون يف مستوى ما درس يف الفصل، وأن يعتمد 
يف ترمجته ليس عىل نقل الكالم من لغة إىل أخرى نقال حرفيا، بل نقل املعنى، وثقافة لغة 

املصدر إىل اللغة املرتجم إليها. وأن يراعي أسس الرتمجة التالية:
- قراءة النص كامال قبل البدء بالرتمجة ألخذ فكرة عامة عن املوضوع.

- إدراك معاين املفردات والعبارات الواردة يف النص، وإجياد الكلامت املالئمة التي 
تعرب عن قصد الكاتب، ويمكن الرجوع إىل املعجم.

املفرد  وبني  واملؤنث،  املذكر  بني  التمييز  مثل:  ومدلوالته  النحو  بقواعد  اإلملام   -
واملثني واجلمع، وبني الزمن سوء كان ماضيا أو مضارعا أو مستقبال.

- معرفة التشبيهات البالغية، والصور اجلاملية املستخدمة.
 )VIP( مثل  تامة وكاملة  إىل كلامت  اختصارات  تدل عىل  التي  الكلامت  - حتويل 

فنقول شخص مهم جدا.
- املحافظة عىل حدود الفقرات، وعددها يف اللغتني، بحيث تبدأ يف اللغة املرتجم 

إليها مع بدايتها يف لغة املصدر، وتنتهي بانتهائها.
- تطابق النصني من حيث عالمات االستفهام والتعجب واالقتباس مع مالحظة 

الفروق بني اللغتني.
- األمانة يف الرتمجة والنقل دون زيادة أو نقصان.

- إعادة الصياغة النهائية للنص وإزالة أثر العجمة منه حتى ال يستطيع أحد متييزه، 
إن كان أصليا أم مرتمجا.
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- التعبري احلر:

كتابة تعبري حر له صلة بحياة الدارس وبيئته أو بام درس من موضوعات يف الفصل، 
أو عن أحداث مرت يف احلياة، أو مشاهدات يوميه أو غريها يف حوايل 120 كلمـة، 

وتدور املوضوعات حول املحاور اآلتية:

- الوصف:

العطالت،  وقضاء  اآلبـاء،  ويوم  الريايض،  كـاليوم  املدرسية  النشاطات  وصف 
والرحالت األرسية أو املدرسية، وخميم ترفيهي، ومباراة رياضية، وحفل وداع الطالب 
يف  أو  الطفولة  يف  ذكريايت  واملتميزين،  املتفوقني  الطالب  تكريم  حفل  أو  املتخرجني، 
املدرسة. النشاطات اليومية: كالنشاطات املدرسية أو الرياضية، ويوم يف حياة تلميذ، 

واحلياة يف القرية، واحلياة يف املدينة، وجولة سياحية، وحياتنا املعارصة.

واملناسبات  والوطنيـة،  الدينيـة  باألعياد  االحتفال  العامة:  واالحتفاالت  األعياد 
االجتامعية: كالزواج، واملأتم، والعادات والتقاليد.

وغري  مدمرة،  فيضانات  عاتية،  رياح  حريق،  مرور،  حادثة  والكوارث:  احلوادث 
ذلك. مشكالت الشباب: البطالة، الزواج، الدراسة.

كتابة الرسائل:

بالعيد،  التهنئة  مثل:  خمتلفة،  مناسبات  يف  والرسمية  االجتامعية  الرسائل  كتابة 
أو  زيارة،  إىل  والدعوة  احلج،  من  القدوم  أو  الزواج،  أو  مولود،  بقدوم  أو  والنجاح، 

وليمة، أو احتفال، والتقديم إىل منحة دراسية أو إىل وظيفة شاغرة، وغري ذلك.

كتابة التقارير القصرية:

يومية،  حوادث  أو  وبرامج،  أنشطة  من  حيدث  عام  موضوعية  كتابة  هو  التقرير 
احلقائق  ويتضمن  تنفيذها،  وكيفية  لتنفيذها،  بذلت  التي  واجلهود  خطتها،  وتوضيح 
املتصلة باملوضوع، وذكر سلبياته وإجيابياته. وتكون هذه التقارير عن احلوادث اليومية 
الوطنية،  واالحتفاالت  األرسية،  والرحالت  الرياضية،  أو  املدرسية  النشاطات  أو 

واألعياد الدينية، وغري ذلك.



-157-

التعبري احلر:

وتدور  كلمة،   120 حوايل  يف  موضوع  كتابة  الطالب  من  يطلب  األول:  القسم 
املوضوعات حول املحاور اآلتية:

- كتابة الرسائل االجتامعية والرسمية القصرية: رسالة إىل صديق أو قريب، الدعوة 
إىل زيارة، وصف حفل أو وليمة أو رحلة إىل مدينة أو معلم بارز، والتقدم إىل منحة 

دارسية، أو إىل وظيفة شاغرة.
أو  الرياضية  أو  املدرسية  النشاطات  أو  اليومية،  احلوادث  عن  التقارير  كتابة   -

الرحالت.
الطالب واملعلم،  - احلوار: بني اجلد واحلفيد، بني مواطن وضابط الرشطة، وبني 

مكاملة هاتفية، وغري ذلك.
القسم الثاين املقال: ويطلب من الطالب كتابة موضوع يف حوايل 120 كلمة، وتدور 

املوضوعات حول املحاور اآلتية:
الوصف، والرسد:

الدينية، واملناسبات والعادات االجتامعية،  الوطنية، واألعياد  وصف االحتفاالت 
وقضاء  الرياضية،  واأللعاب  كالرحالت،  املدرسية:  والنشاطات  اليومية،  واحلوادث 
اليومية،  القرية، واحلوادث  العطالت، والذكريات، ويوم من حياة تلميذ أو احلياة يف 

كحادثة مرور، أو حريق، إىل غري ذلك..

املناظرة:

مناقشة فكرة أو قضية خالفية، واإلتيان بحجج كل من الفريق املؤيد أو املعارض 
هلا، مثل قضية الزي املدريس املوحد، وعمل املرأة، والزواج أثناء الدراسة.

 املحتوي الثقايف ملناهج اللغة العربية للصف التاسع والعارش واحلادي عرش:

معظم النصوص التعليمية يف هذه املرحلة رسدية قصصية، هتدف إىل تطوير املهارات 
والعادات القرائية الصحيحة، ويمكن أن تكون مادة صاحلة للتدريب علـى فهم املسموع 
علـى  القدرة  الدارسني  تكسب  التـي  اللغوية  املفردات  تقدم  تسجيلها.  تـم  مـا  إذا 
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وتدور  والعلمية،  الدينية  االتصالية  املجاالت  فـي  واستخدامها  العربيـة  اللغـة  فهم 
الدراســة،  وزمــالء  الصداقة  اليومية،  األنشطة  اآلتية:  املحاور  حول  املوضوعات 
القدوة احلسنة، واملناسبات واالحتفـاالت الدينية والوطنية، العادات والتقاليد، املجال 
وبرامج  األرسية،  والرحالت  املدرسية،  كالعطالت  الرتفيهي،  املجال  الرياضـي، 
التلفاز، والسفر والسباحة، اهلوايات، واملجال الصحي، والبيئي، واألحداث اليومية، 

والقضايا املعارصة، ومشكالت الشباب.

وسيلة  وإنام  ذاهتا،  حد  يف  غاية  ليست  املرحلة  هذه  فـي  النحوية  القواعد  ودارسة 
املهارات  تلك  اكتساب  أن  الواضح  ومن  األربع.  اللغوية  املهارات  إتقان  وسائل  من 
العملية  الفائدة  ذات  األساسية  اللغـة  قواعد  معرفـة  دون  يكتمل  أن  يمكـن  ال 
والتطبيقية، أو مـا يسمى بالقواعد الوظيفية التي حيتاج إليها إلتقان اللغة، فيعزز منهج 
ب عليها،  الصف التاسع الرتاكيب اللغوية التي درسها املتعلم يف الصف الثامن وتدرَّ
وتعرض قواعد النحو النظري يف الصفني العارش واحلادي عرش بشكل مبسط متكامل 
االهتامم  مع  النحويـة،  للتفاصيل  التعرض  دون  الدرس  داخل  الثقافية  املفاهيم  مع 
اللغة  منهج  فيحتوي  الصفني،  هذين  يف  تدرس  التي  والقواعد  النمطية،  بالتدريبات 
العربية للصف التاسع عىل نصوص حوارية، وأخرى رسدية، تصلح للقراءة الصامتة، 
التسجيل، وموضوعاته كام  بعد  املسموع  فهم  للتدريب عىل  مادة  أن تكون  كام يمكن 
ييل: - يف املدرسة - يف العطلة - شجرة نسبي - يف عامرة الصفا - يوم يف حياة طالب - 
حياة جدي - ذكريات حلوة - عيد ميالد سعيد - رحلة أرسية - خميم ترفيهي - ماذا 
تتمنى أن تكون يف املستقبل؟ - ما رأيك يف برامج التلفاز؟ - إحسان الوضوء - إمتام 

الصالة - إن اهلل يرانا.

يف  زمالئي  التالية:  املوضوعات  عىل  العارش  للصف  العربية  اللغة  منهج  وحيتوي 
الفصل - معلمتي املحبوبة - طموحي يف احلياة - رسالة رسمية - رسالة إىل صديق - 
اليوم الريايض املدريس - يف رحاب احلرمني - االعرتاف باحلق - وطني احلبيب - من 
عادات املاليو - يوم عرس - يوم حزين - سياحة يف ماليزيا - حريق يف سوق املدينة 

- حادثة يف الطريق.
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احلفل  التالية:  املوضوعات  احلادي عرش عىل  للصف  العربية  اللغة  منهج  وحيتوي 
املدريس السنوي - االحتفال باليوم الوطني - الدعاء املستجاب - رمضان يف بروناي 
- عيد الفطر املبارك - يف احلرمني الرشيفني - احلج مؤمتر إسالمي - لو رصت غنيا 
- الرياضة قوة - نعمة الصحة - محاية البيئة - املاء عامد احلياة - التكافل االجتامعي - 

الزواج أثناء الدراسة - الزي املدريس املوحد.

والرتاكيب اللغوية التي يقوم الطالب بدراستها يف الصف العارش: تقسيم الكلم إىل 
اسم وفعل وحرف - تقسيم االسم إىل مذكر ومؤنث - تقسيم االسم إىل مفرد ومثنى 
الفعل  به - رفع  املفعول  الفاعل -  الفعل إىل ماض ومضارع وأمر -  ومجع - تقسيم 
املضارع - نصب الفعل املضارع - جزم الفعل املضارع - حروف العطف - حروف 

اجلر - املضاف واملضاف إليه.

والرتاكيب اللغوية التي يقوم الطالب بدراستها يف الصف احلادي عرش:
 - املثنى - مجع املذكر السامل - مجع املؤنث السامل - الضامئر املنفصلة - الضامئر املتصلة 
- الضامئر املسترتة - أسامء اإلشارة - أسامء املوصول - املبتدأ واخلرب - كان وأخواهتا - 

إن وأخواهتا - نائب الفاعل - الصفة واملوصوف - احلال - التوكيد - البدل.

عت  وقد جعلت إدارة املناهج بوزارة الرتبية ثالث حصص أسبوعية للغة العربية، وزَّ
أسبوعا،   32 يستمر  الذي  الدرايس  العام  مدار  عىل  العربية  اللغة  تعليم  منهج  عليها 
فيكون املجموع )3 حصص x 32 أسبوع( = 96 حصة، فاملعلم حيتاج إىل 64 حصة 
تقريبا إلكامل املقرر، إذا ما ُخّصص 4 حصص لتعليم الدرس الواحد، ويشمل ذلك 
حصتان لتعليم النص، وحصتان ألداء التدريبات، أضف إىل ذلك حصص املراجعة، 
الصف  يف  املقرر  إلكامل  تقريبا  حصة   75 إىل  حيتاج  فاملعلم  الشهرية،  واالختبارات 
السابع والثامن، وإىل 80 حصة تقريبا إلكامل املقرر يف الصف الثامن، إذا ما خصص 5 
حصص لتعليم الدرس الواحد، ويشمل ذلك حصتان لتعليم النص وثالث حصص 

ألداء التدريبات، وما تبقى من حصص خيصص للمراجعة، واالختبارات الشهرية.

فرتة  كل  يف  املحددة  الزمنية  للخطة  وفقا  كتاب  كل  يف  الدروس  تقسيم  ويمكن 
دراسية، عىل النحو التايل:
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الكتاب األول:
عدد الدروس: 15 درسا.  عدد احلصص: 3 حصص يف األسبوع.

= 4 دروس = 24 حصة   الفرتة األوىل من 1/2 إىل 13 مارس 8 أسابيع 

= 5 دروس = 30 حصة  الفرتة الثانية من 3/24 إىل 12 يونيو 10 أسابيع 

= 4 دروس = 21 حصة  الفرتة الثالثة من 6/23 إىل 20 سبتمرب 7 أسابيع 

= 2 دروس = 12 حصة  الفرتة الرابعة من 9/29 إىل 29 نوفمرب 4 أسابيع 

_________         ______           __________    

اجلملة    = 29 أسبوعا         = 87 حصة              = 16 درسا

الكتاب الثاين:
عدد الدروس: 16 درسا.

عدد احلصص: 3 حصص يف األسبوع.

= 24 حصة  = 5 دروس الفرتة األوىل من 1/2 إىل 13 مارس 8 أسابيع 

= 30 حصة  = 5 دروس الفرتة الثانية من 3/24 إىل 12 يونيو 10 أسابيع 

= 21 حصة  = 4 دروس الفرتة الثالثة من 6/23 إىل 20 سبتمرب 7 أسابيع 

= 12 حصة  = 2 دروس الفرتة الرابعة من 9/29 إىل نوفمرب 4 اسابيع 

________  _______   _________    
= 16 درسا )65(  = 87 حصة  = 29 أسبوعا    اجلملة  

الثانوية احلكومية وغري  أخريا فإنه بني ثالث وثالثني مدرسة هي جمموع املدارس 
فصول  هبا  مدرسة  وعرشين  اثنتان  يوجد  2017م  عام  بروناي  بسلطنة  احلكومية 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وست مدارس ال يوجد هبا برنامج تعليم اللغة 
لعدم  فصول  هبا  يوجد  وال  العربية،  اللغة  تعليم  برنامج  هبا  مدارس  ومخس  العربية، 
اختيار الطالب لدراستها كام يتضح من قائمة املعاهد واملدارس الثانوية التابعة لوزارة 
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الرتبية )ينظر: القسم الثاين دليل املؤسسات والعلامء ( ويتضح منها زيادة إقبال الطالب 
عىل اختيار اللغة العربية كإحدى املواد االختيارية، فبلغ عدد الطالب 2730 طالب، 
باستثناء  الطالب  أعداد  مع  تتناسب  املعلمني  أعداد  وأن  معلاًم،   38 املعلمني  وأعداد 
أكثر  والثامن  السابع  بصفيها  زالت  ما  السفىل  الثانوية  مرحلة  وأن  مدارس،  ثالث 

املراحل التي ُيقبل فيها الطالب عىل اختيار اللغة العربية.

وأهم ما يميز فصول اللغة العربية يف املدارس الثانوية املاليوية التابعة لوزارة الرتبية 
وفرة وتنوع الوسائل التعليمية التي زودت هبا الوزارة الفصول فباإلضافة إىل السبورة، 
وجهاز  املجسمة،  والوسائل  والصور،  واللوحات،  األمامي،  العرض  جهـاز  ُوجد 
األفـالم  لبعـض  التليفزيونية  والعروض  والرسـوم،  احلبيبيـة،  واللوحة  التسجيل، 
العربيــة املناسبة، غري أن أبرز املشكالت الـتي تواجه تعليم اللغة العربية بتلك املدارس 
تكاد تكون متشاهبة، وأمهها: عدم مواصلة تدريس اللغة العربية للمستويات املتقدمة، 
وكون اللغة العربية من املواد غري األساسية، فهي مادة اختيارية ال ُيقّوم حتصيل الطالب 
الزمن  كفاية  وعدم  احلصص،  عدد  وقلة  الدرايس،  الفصل  هناية  يف  امتحان  بواسطة 
وأن  الناطقني هبا،  لتعليم غري  املؤهلني  العربية  اللغة  هلا، وعدم وجود معلمي  املحدد 
الكتاب املتاح غري مناسب، فيخلو من التدرج املطلوب يف تعليم اللغة، وأن الطالب 
الذين يرغبـون يف مواصلة اللغـة العربية للسنة الرابعة ال يسمح هلم؛ ألن ذلك حيتاج 
إىل تنسيق مع جامعة كمـربدج التي تشرتط اجتيازهم امتحان O-Level، باإلضافة إىل 
اجلاوي  باحلرف  الطالب  معرفة  عىل  الثانوية  باملرحلة  العربية  اللغة  تعليم  يف  االعتامد 
يف املراحل التعليمية السابقة، وهذا يتناىف مع الواقع حيث ُيعاين الطلبة من ضعف يف 

القراءة أو الكتابة اجلاوي.
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خامسا: املدارس العربية غري احلكومية
مل تقف جهود نرش اللغة العربية عند املدارس احلكومية املعنية بتعليم اللغة العربية، 
بل كان للمدارس غري احلكومية دور يف ذلك، فمنحت سلطنة بروناي املدارس العربية 
اخلاصة فرصة العمل يف السلطنة عىل غرار املدارس الربيطانية والصينية، وشجع جاللة 
السلطان املدارس العربية غري احلكومية فتكّررت زيارته هلا، وحّث الوزراء وكبار رجال 
الدولة عىل املشاركة باحلضور يف احتفاالهتا التي تنقلها اإلذاعة والتلفاز بالسلطنة، وقد 
السالم  دار  بروناي  مواطني  من  عليها  إقباال  احلكومية  غري  العربية  املدارس  شهدت 
رغبة يف تعلم التحدث باللغة، والتمكن من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وحماولة 
فهمه، وفهم األذكار واألدعية واألحاديث النبوية عىل يد أساتذة من اجلالية العربية من 

املقيمني بالسلطنة. 
- مدرسة اقرأ

بدأت مجاعة إقراء القرآن الكريم نشاطها يف 31 ديسمرب سنة 1979م بإقامة عدد 
من مكاتب تعليم قراءة القرآن الكريم منها مكتب ديوان هباس دان فوستاك، ومكتب 

املطايف، وفيبيت كلس F  شارع لينتج وبيت أوانج حممد صالح بن احلاج هيدوف. 
االبتدائية  املدرسة  هي:  مدارس  أربع  يف  فصول  أربعة  أنشأت  1983م  سنة  ويف 
"بنجريان  الدينية  واملدرسة  مسنه"،  فرتي  أنق  "بنجريان  الدينية  واملدرسة   ، بمبوهاي 
أم  أمل  فرتي  أنق  "بنجريان  الدينية  واملدرسة  رسوسوف،  بقرية  باهلل"  املهتدي  مودا 

كلثوم" بقرية موالوت.
قرية منجيس  "اقرأ" يف  االبتدائية  املدرسة  اإلقراء  أنشأت مجاعة  ويف عام 1986م 
بشارع موارا BC3615 بالعاصمة بندر رسي بكاوان، وقام عىل تأسيسها أحد أعضاء 
مجاعة اإلقراء القارئ حاج مسعود بن أوانج داميت الذي ظل مديًرا هلذه املدرسة حتى 
"إقرأ"  السيدة كمزيه بنت حاج عباس مديرًة ملدرسة  عام 2016م، حيث حّلت حمله 
لقراءة القرآن الكريم، ونائب املدير األول: األستاذة لطيفه بنت أوانج داميت، ونائب 

املدير الثاين: حاجة نور سالم.
وقد بدأت مدرسة "اقرأ" بعدد 200 طالب، و29 معلام؛ لتصل إىل ما يزيد عن ألف 

طالب، ومخسني معلام يف فروعها الستة: 
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- مدرسة اقرأ فرع منتريي، وعنواهنا: رقم 49، سمنج 461، قرية منتريي شارع 
.BU1929 كوتا باتو

- مدرسة اقرأ فرع ريمبا، وعنواهنا: رقم 7، الدور األول، لوت 43406، سمبنج 
12، شارع رعية جايت ريمبا.

 - مدرسة اقرأ فرع سيناروباي، وعنواهنا: رقم 9، الدور األول، سمبنج 157قرية 
.BF2120 سيناروباي، باغكوروغ

 - مدرسة اقرأ فرع كافوك، وعنواهنا: رقم 23A سمبنج 428 قرية كافوك.

مبنى  األول  الدور   ،13B رقم  األول، وعنواهنا:  فرع سنجورونج  اقرأ   - مدرسة 
نوربقية، قرية سنجورونج.

احلاج حممد  مبنى  األول  الدور  الثاين، وعنواهنا:  فرع سنجورونج  اقرأ   - مدرسة 
طاهري، سمبنج 1511 قرية سنجورونج.

منها  وستة  األطفال  رياض  مرحلة  منها  ثالثة  سنوات،  تسع  هبا  الدراسة  وتستمر 
مرحلة التعليم االبتدائي، ومن املواد التي تدرس فيها اللغة العربية إلكساب األطفال 
مهارة قراءة القرآن الكريـم، واحلديـث الرشيف، وُتدّرس اللغة العربية حصة واحدة 
العربيـة،  اللغـة  أساس  كتب:  عىل  تعليمها  يف  وتعتمد  ساعة،  نصف  ملدة  أسبوعًيا 

والعربية للناشئني. )66(  

- مدرسة الفالح 
تأّسست يف الثالث من إبريل 1995م، وقام عىل تأسيسها وإدارهتا األستاذ السيد 
حامد آل الطاهر اليمني الذي كان يعمل قبل تأسيس هذه املدرسة معلِّام للغة العربية 
يف مدرسة حسن البلقية العربية الثانوية للبنني التابعة لوزارة الشؤون الدينية، وبدأت 
وقت  الطالب  عدد  وكان  بكاوان،  رسي  ببندر  دامل  جاواتن  شارع  يف  صغري  بمبنى 
افتتاح املدرسة عام 1997م 126 طالبا، ووصل أعداد الطالب إىل 1200 طالب يف 
عام 1999م مما دفع املدرسة الفتتاح فرع جديد يف قرية موالوت ببندر رسي بكاوان، 
وافتتحت   ،BG2121 -كيالنس  موالوت  فاي  قرية   5 بان  شارع   5206 وعنوانه: 
فرعا ثالثا يف شارع أوغ سومفينج لكن مل يستمرالعمل به طويال، فرسعان ما انتقل إىل 
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منجكيس مانيس، شارع موارا عام 2004م، ثم أدمج باملقر الرئييس للمدرسة بعد أن 
منحهم جاللة السلطان قطعة أرض، وتكفل بالبناء والتجّهيز الكامل هلا تشجيعا منه 
لتعليم اللغة العربية بالسلطنة، وافتتحها يف 20 اكتوبر 2011م ومقرها: "لوت 63486 
سمبنج 336-71، شارع كيبانجسان، سونجاي أكر BC4115 لينجكونج دبلوماتك" 
بالعاصمة بندر رسي بكاوان، ويديرها األستاذ السيد حامد وزوجته األستاذة الرشيفة 
مستورة وابنهام السيد معاذ، وتعّد املدرسة غري احلكومية الثانية لتعليم اللغة العربية من 
حيث التأسيس واملدرسة الوحيدة غري احلكومية املتخصصة يف تعليم اللغة العربية يف 

مناهجها وموادها التعليمية. 

وتنتظم الدراسة فيها من خالل قسمني: 

مخس  حتى  سنوات  ثالث  سن  من  األطفال  ويستقبل  األطفال:  رياض  قسم 
رج يف تعليمهم اللغة العربية من خالل األنشطة اللغوية فيتعرف األطفال  سنوات، وتتدَّ
عىل بعض األرقام احلسابية، وأعضاء البدن، وبعض املعلومات من البيئة املحيطة باللغة 

العربية، باإلضافة إىل حفظ بعض السور القصرية ونصف سورة يس.

 قسم التعليم االبتدائي: وتستمر به الدراسة ست سنوات مثل املدارس احلكومية، 
التي  العلوم  بجانب  املدرسة  أعدته  الذي  العربية  اللغة  تعليم  منهج  الطالب  ويدرس 
املدرسة عىل  دأبت  والتعليم، وقد  الرتبية  لوزارة  التابعة  املدارس احلكومية  تدرس يف 
كضيف  الدولة  من  كبري  مسؤول  حيرضه  الدرايس  العام  هناية  يف  كبري  احتفال  إقامة 
السالم،  دار  بروناي  سلطنة  لدى  املعتمدين  العربية  الدول  سفراء  حيرضه  كام  رشف، 
مرسحية،  عروضا  األعامر-  خمتلف  من  األطفال-  فيه  ويقدم  التالميذ،  أمور  وأولياء 

ومتثيليات وتواشيح وأناشيد دينية باللغة العربية. 

وقد وصل عدد طالهبا عام 2017م إىل 1500 طالب موزعني عىل تسعة فصول، 
عىل  ويقوم  االبتدائي،  التعليم  ملرحلة  منها  وست  األطفال،  رياض  ملرحلة  منها  ثالثة 
التدريس يف مدرسة الفالح سبعون معلاًم، وُتدرس اللغة العربية من كتاب العربية بني 

يديك باإلضافة إىل كتاب تدريبات خاص من وضع املدرسة. )67(  
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- مدرسة مفتاح النور
النور عملها يف سبتمرب 2017م، وهي خاصة بمرحلة رياض  تبدأ مدرسة مفتاح 
األطفال فتنتظم الدراسة هبا عرب ثالث مستويات من عمر ثالث إىل ست سنوات، يتم 

خالهلا دراسة املواد التالية
- املواد األساسية:

اللغة اإلنجليزية )الكتابة والقراءة( 3-  اللغة املاليوية )الكتابة والقراءة( 2-   -1
اللغة العربية )الكتابة والقراءة( 4- الرياضيات 5- العلوم 6- الدراسات اإلسالمية

املواد اإلثرائية: 
1- حفظ األطفال سور من القرآن الكريم وبعض األحاديث النبوية.    2- الفن 

اإلبداعي
 وتسعى املدرسة أن تكون نموذجا للمدارس اإلسالمية العاملية لرياض األطفال، 
مستمرة  تعليمية  عملية  يف  ووالدهيم  األطفال  بني  الفعالة  للمشاركة  فرصا  ُتوفر  وأن 

تقوم عىل معرفة القرآن والسنة النبوية.
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بروناوية  جامعات  ثالث  يف  السالم  دار  بروناي  سلطنة  يف  العربية  اللغة  تدرس 
السلطان الرشيف عيل اإلسالمية  هي: جامعة بروناي دار السالم )UBD(، وجامعة 
وجود  ومظاهر   ،)KUPBSB( الدينية  للرتبية  بكاوان  رسي  وجامعة   ،)UNISSA(

اللغة العربية يف هذه املؤسسات يرتاوح بني األوضاع اآلتية:

- لغة التدريس.   
- ختصص جامعي.

- ختصص يف الدراسات العليا.
- متطلب جامعي.

- متطلب كلية.
.)UBD( جامعة بروناي دار السالم

أنشئت يف سنة 1985م كأول جامعة يف سلطنة بروناي، وال تزال اجلامعة األوىل 
يف  حضورا  األكثر  وكوهنا  الطاليب،  اإلقبال  حيث  من  الثالث  اجلامعات  ترتيب  يف 
متطلبا  بروناي يف كوهنا  العربية يف جامعة  اللغة  الربوناوي، وينحرص وجود  املجتمع 
والعربية  املاليوية  للشـعبة  الرتبيـة  قسم  اإلسالمية  الدراسات  كلية  لطالب  جامعيا 

)٥(
اللغة العربية فـي التعليم اجلامعي
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وقسم أصول الدين والرشيعة، فُتلزم الكلية طالهبا بدراسة اللغة العربية سـت ساعات 
أسـبوعيا ما عدا السنة األوىل بقسم الرتبية للشعبة املاليوية فمدة الدراسة هبا اثنتا عرشة 
ساعة أسبوعيا، وكانت املادة التعليمية من كتاب العربية للناشئني باإلضافة إىل مصادر 
والكتاب  امليسـرة،  العربيـة  والقواعد  مالك،  ابن  وألفية  الوايف،  النحو  مثل:  مرجعية 
طالًبا،   198 1997م  سنة  الدراسية  أعوامها  آخر  يف  طالهبا  عدد  بلغ  وقد  األساس. 
بكل  مزودة  الكلية  وكانت  مدرسني،  أربعة  هبا  العربية  اللغة  تدريس  عىل  يقوم  وكان 
الوسائل التعليمية التي حيتاج إليها املدرسون يف تدريس اللغة العربية مثل: خمترب اللغة، 

وشاشات العرض، واألفالم والتسجيالت الصوتية العربية. 

ويف عام 1998م اندجمت كلية الدراسات اإلسالمية مع معهد الدراسات اإلسالمية، 
وأصبح ُيطلق عليهام معهد احلاج عمر عىل سيف الدين للدراسات اإلسالمية، وكان 
يضم قسام للغة العربية، وكان يمنح درجة اإلجازة العالية )الليسانس( يف اللغة العربية 
بغية ختريج املتعمقني يف الدراسات اإلسالمية بوجه عام ويف اللغة العربية بوجه خاص، 

ويمكن إمجال أهم أهدافه من تعليم اللغة العربية يف التايل:

- أن يستوعب الطلبة اللغة العربية حسب مهاراهتا األربع.

- أن يستطيع الطلبة مراجعة الكتب العربية.

اإلنشاء،  من  واملوضوعات  واملعلومات،  الرسائل،  كتابة  الطلبة  يستطيع  أن   -
ويعربون عن مشاعرهم كتابيا عىل نحٍو يفهمها العرب.

وقد تراجع وجود اللغة العربية يف جامعة بروناي دار السالم بتحّول كلية الدراسات 
اإلسالمية إىل معهد الدراسات اإلسالمية ثم جامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وأصبح 

ينحرص وجودها يف مركز اللغات بجامعة بروناي دار السالم. 

مركز اللغات بجامعة بروناي دار السالم
تأّسس مركز اللغات يف عام 2001م ليّطلع بمهمة تدريس اللغة اإلنجليزية إال أنه 
مل متضيِ سوي فرتة وجيزة وأدخلت إليه اللغتان الفرنسية والعربية، وقد القت العربية 
إقباال طالبيا عىل التسجيل فيها كمتطلب جامعي للغة االختيارية يدرسها الطالب بعد 
تنمية  بتدريسها إىل  املركز  يقوم  التي  العربية  اللغة  املاليوية واإلنجليزية، وهتدف مادة 
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املهارات اللغوية: االستامع، والكالم، والقراءة، والكتابة، واكتساب مزيد من املفردات 
العربية يف مواقف  اللغة  فقرات عربية طويلة، واستخدام  قراءة  والقدرة عىل  العربية، 

خمتلفة، وتعلم املزيد مـن النحو العريب والرتاكيب اللغوية.
 وحتتوي املادة علـى موضوعات تتعلق باإلسالم مثل اآليات القرآنية، واألحاديث 
عامـة  نحوية  كمـا حتتوي عىل دروس  العربيـة،  والثقافة  اإلسالمي  والرتاث  النبوية، 
مثل الفعل الالزم والفعل املتعدي واملبني واملعرب، والعدد، وأسلوب كم االستفهامية، 
وأسلوب كم اخلربية، والفعل الصحيح والفعل املعتل، وإسناد الفعل املضّعف والفعل 
األجوف، والفعل املايض الناقص إىل ضامئر الرفع. وكان الكتاب املقرر هلذه املادة هو 
"العربيـة للناشئني" اجلـزء السادس لوزارة املعارف، بالرياض فـي اململكـة العربيــة 

السعودية حتى وضع املركز كتابا خاصا به بعنوان "تعّلم وتكّلم" عام 2004م.
وقد نجح املركز - إىل جانب تدريسه اللغة العربية باجلامعة - يف جمال تعليم اللغة 

العربية أن حيقق اآليت:
- أن يعقد بعض ورش العمل واملؤمترات.

- تقديم دورات تعليمية يف اللغة العربية للمواطنني.
- إصدار سلسلة مهارات اللغة العربية للناطقني بغري العربية.

يف  واملقاالت  البحوث  من  عددا  باملركز  العربية  اللغة  قسم  منتسبو  ُيقّدم  أن   -
املؤمترات الدولية. 

املعهد العايل للدراسات اإلسالمية
السلطان، وحتت إرشاف وزارة  بتوجيه من جاللة  يوليو عام 1989م  أنشئ يف 3 
الشؤون الدينية، واشتهر يف السلطنة باسم: "أي- يب- أي" وبدأت الدراسة فيه بإحدى 
يوليو سنة 1989م، وكان  للبنني كمقر مؤقت يف  العربية  البلقية  مباين مدرسة حسن 
العربية(  اللغة  الدين، وشعبة  يضم ثالث شعب هي: )شعبة الرشيعة، وشعبة أصول 

ومن أهداف تأسيس هذا املعهد:
1- ختريج الطالب القادرين عىل العمل يف جمال الرتبية وتعليم الدراسات اإلسالمية 

والعربية.
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2- تسهيل مهمة الدارسني عند مراجعتهم كتب اللغة العربية القديمة والرتمجة منها 
لالستفادة منها يف الناحيتني الدينية واللغوية.

3- ختريج طالب قادرين عىل تلبية احتياجات الدولة يف النواحي العلمية والرتبوية 
والدعوية وغري ذلك.

4- أن يكون رصحا دينيا للبحث يف العلوم اإلسالمية والعربية.

5- تزويد الدارسني باخلربة العلمية يف املناقشة والتفكري واالتصال اإلجيايب باللغة 
العربية الفصيحة.

مة إىل  وتستغرق الدراسة باملعهد العايل للدراسات اإلسالمية ثالث سنوات، ُمقسَّ
ست فرتات دراسة مستمرة، وُيمنح ملوظفي الدولة الراغبني يف الدراسة تفرغا كامال 
والعربية،  اإلسالمية  الدراسات  اإلقبال عىل  احلكومة عىل  من  تشجيعا  األجر  مدفوع 
شعبة   - الرشيعة  شعبة  التالية:  التخصصات  إحدى  يف  الدبلوم  شهادة  املعهد  ويمنح 

أصـول الدين - شعبة اللغة العربيـة. 

املواد  كل  يف  التعليم  لغة  كوهنا  إىل  باإلضافة  العربية  اللغـة  األساسية  مواده  ومن 
اإلسالمية، وأهداف تعليم اللغة العربية والتدريس هبا ما ييل:

- تقديم مهارات اللغة العربية إىل الطلبة.

- تزويد الدارسني بالثروة اللغوية التي حيتاجون إليها يف ميدان الدراسات اإلسالمية 
والعربية.

- تزويد الدارسني بخربات متنوعة يف املناقشة والتفكري واالتصال اإلجيايب باللغة 
العربية الصحيحة.

- أن ُييرّس عىل الدراسني مراجعة كتب ومراجع اللغة العربية.

للسنة  العربية إىل سبع حصص  اللغـة  العربيـة يف شعبة  اللغـة  وتصل مدة دراسة 
األوىل والثانية وإحدى عرشة حصة للسنة الثالثـة بينام دراسة اللغة العربية يف شـعبتي 
أسبوعيا  حصص  ثالث  كانت  الدراسية  الفصـول  جلميـع  الدين  وأصـول  الشـريعة 
عقيل،  ابن  رشح  هي:  فيه  املقررة  العربية  اللغة  كتب  وكانت  ساعات.  ثالث  بمعدل 
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العربيــة  اللغــة  قواعد  وتلخيـص  اللبيـب  ومغنى  الرصف،  فن  يف  العرف  وشــذا 
قاعاته  جهزت  قد  الدينية  الشؤون  وزارة  وكانت  العربية،  للغة  األساسية  والقواعد 
عربية،  وأفالم  وتلفاز،  كمبيوتر،  من  العربية  اللغة  لتعليم  الوسائل  بأحدث  الدراسية 
شعبة  يف  طالبا   45 إغالقه  قبل  الطلـبة  عــدد  بلغ  وقد  وبطاقات،  تسجيل،  وآالت 
الرشيعة، وعدد 25 طالبا يف شعبة أصـول الدين، وعدد 25 طالبا يف شعبة اللغة العربية. 

الدينية،  الشؤون  وزارة  إرشاف  حتت  سنوات  عرش  حوايل  يعمل  املعهد  ظل  فقد 
ليصبحا  السالم،  دار  بروناي  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  مع  اندمج  حتى 
إرشاف  حتت  اإلسالمية"  للدراسات  الدين  سيف  عيل  عمر  احلاج  السلطان  "معهد 
من   17 يف  العلمي  نشاطه  وبدأ  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  السالم  دار  بروناي  جامعة 
ربيع األول 1420هـ املوافق 1 من يوليو 1999م، وقد توىل األستاذ الدكتور بنجريان 
أهم  ومن  للمعهد،  عميد  أول  منصب  الرمحن،  عبد  احلاج  بنجريان  بن  حممد  احلاج 
أهداف هذا االندماج بني معهد الدراسات اإلسالمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية، 
يف  اإلسالمية  بالدراسات  االرتقاء  الرتبية  لوزارة  التابعة  اإلسالمية  الدراسات  وكلية 
سلطنة بروناي وتشجيع الطالب عىل االلتحاق به لنيل درجة اإلجازة العالية يف العلوم 
اإلسالمية والعربية وما يتبعها من دراسات عليا، فكان املعهد يمنح الدارسني درجتي 
الليسانس والدراسات العليا وال حيتاج إىل مواصلة الدراسة خارج البالد، وظل ُيامرس 
عمله حتى صدر قرار من جاللة السلطان احلاج حسن البلقية برتقيته إىل جامعة، وأطلق 
عليها جامعة الرشيف عىل اإلسالمية وحتّولت األقسام الثالث باملعهد إىل كليات: كلية 
أصول الدين، وكلية الرشيعة والقانون وكلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية)68( 
التنمية  العربية، وإدارة  اللغة  الدرايس احلايل إىل كليتي:  العام  بداية  التي ستنفصل مع 

اإلسالمية. 

)UNISSA( جامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية
ُأنشئت جامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية يف 11 ذو احلجة 1427هـ املوافق 
1 يناير 2007م بناء عىل توجيه جاللة السلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة 
وكان قد أملح جاللته يف حفل التخرج السادس عرش جلامعة بروناي دار السالم يف 18 
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سبتمرب 2004 م عن نيته تأسيس جامعة ثانية، بقوله: "إن اجلامعة الوحيدة املوجودة 
هي جامعة بروناي دار السالم التي بلغ عمرها عرشين سنة كمثل الرجل الذي عنده 
ولد وحيد، وقد وصل هذا الولد إىل سن البلوغ، وهو يريد أن يكون لديه الولد الثاين. 
بنت." ويف  لديه  يكون  أن  يريد  الرجل  فهذا  الوحيد  الولد  هو  األول  الولد  كان  وإذا 
اليوم الوطني عام 2005 م ركز جاللة السلطان يف خطابه عىل  االحتفاالت بمناسبة 
بالعمل عىل  املتوسطة، واملستوى اجلامعي  املرحلة  الديني يف  التعليم  تقوية نظام  أمهية 
السالم  دار  بروناي  جلامعة  عرش  السابع  التخرج  حفل  ويف  املستنريين،  العلامء  ختريج 
2005 م أعلن جاللة السلطان أن اجلامعة الثانية التي ذكرها يف خطبه السابقة املزمع 
إنشاؤها جامعة إسالمية اهلوية، لتحقيق ما تصبو إليه آمال الشعب وإرادته، ويف حفل 
التخرج الثامن عرش جلامعة بروناي دار السالم 2006م أكد جاللة السلطان أن اجلامعة 
البالد  تتمسك  أن  عىل  حرصا  خالصة  إسالمية  جامعة  البالد  هلذه  يريدها  التي  الثانية 

بالدين يف الدنيا ابتغاء األجر والثواب يف اآلخرة. 

وأخريا جاء قرار جاللته بإنشاء هذه اجلامعة يف خطاب حفل التخرج التاسع عرش 
بجامعة بروناي دار السالم يف 11 من ذي احلجة 1428هـ املوافق أول يناير 2007م 
عن  اإلسالمية  للدراسات  العايل  املعهد  انفصال  السلطان  جاللة  فيها  أعلن  الذي 
الثانية يف سلطنة بروناي، وأطلق عىل  جامعة بروناي دار السالم ليصبح نواة اجلامعة 
"جامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية" كجامعة ثانية للبالد  اجلامعة اجلديدة اسم 
بعد عرشين عاما من تأسيس اجلامعة األوىل جامعة بروناي دار السالم، وكانت الغاية 
أن  السلطنة  حاجة  السلطان  جاللة  خطاب  يف  ورد  ملا  طبقا  ثانية  جامعة  تأسيس  من 
ُترّكز اهتاممها عىل الدراسات اإلسالمية حتى يمكنها ختريج علامء ومفكرين مسلمني، 
الرابع من سلسلة  وقيل  الثالث  السلطان  الرشيف عيل - وهو  السلطان  اسم  واختار 
سالطني بروناي دار السالم - تيمنا بدوره يف تأسيس أول مسجد ونرش اإلسالم واللغة 
العربية يف السلطنة يف القرن الرابع عرش امليالدي، وكأنه أراد من اجلامعة احلاملة السم 

السلطان الرشيف عىل أن تكون مثله..

وصدر األمر السامي من جاللة السلطان بإنشاء هذه اجلامعة بقول جاللته: "بلدي 
الصغري املتطور لن هيمل مسرية تطوير التعليم بام يوافق هويته، فيرسين أن أعلن إنشاء 
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باسم  معروفة  ستكون  اجلامعة  وهذه  السلطنة.  هذه  يف  ثانية  كجامعة  إسالمية  جامعة 
تكون  أن  اجلامعة  هذه  إنشاء  من  وأرجو  اإلسالمية،  عيل  الرشيف  السلطان  جامعة 
خطوة يف سبيل نرش اإلسالم والتعريف به يف هذه البالد، من خالل الدور الذي سيقوم 
به العلامء من خرجيي اجلامعة، وأرجو أن يكون الفوج األول ملتحقا هبذه اجلامعة يف 

أغسطس 2007")69(

ثم عاد وأعلن جاللته أنه يستهدف بافتتاح تلك اجلامعة أن تكون جامعة عاملية تقدم 
املواكبة للعرص؛ إلعداد  الكلية  الطرق  برامج علمية دراسية وبحثية خمتلفة مستخدمة 
كوادر علمية تتسم بالتقوى، لإلسهام يف بناء الدولة واألمة. وأن ختّرج أجياال لدهيا إملام 
بالعلوم احلاسوبية واللغة اإلنجليزية واللغة العربية بجانب إجادهتم للغتهم األصلية، 
وأن خترج هذه اجلامعة العلامء واملفكرين القادرين عىل خدمة وطنهم، وأكد أن اجلامعة 
ليس هدفها دراسة العلوم الدينية فحسب بل تدريس كل الربامج التي حيتاجها املجتمع 
اإلسالمي،  االقتصاد  برنامج  مثل  آخر،  إىل  وقت  من  أو  احلارض  الوقت  يف  والدولة 

وبرنامج القوانني والترشيعات إىل غري ذلك. )70(  

لوضع  املؤسسة  اللجنة  تشكيل  اجلامعة  هذه  إنشاء  السلطان  جاللة  إعالن  أعقب 
عدنان  شيخ  احلاج  بادوكا  داتو  "بنجريان  اللجنة  هذه  وترّأس  اجلامعة  عمل  خطة 
تكون هذه  أن  قررت  اللجنة من مخسة عرش عضوا،  احلاج شيخ حممد" وتكونت  بن 
اجلامعة من أربع كليات: كلية الرشيعة والقانون وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية 
الثالث  الكليات  هذه  وتسري  اإلدارية،  والعلوم  التجارة  وكلية  اإلسالمية  واحلضارة 
األوىل وفق كليات جامعة األزهر الرشيف يف أهدافها ومناهجها ونظمها، وتنتهج كلية 
التجارة والعلوم اإلدارية مناهج وأهداف ونظم الكليات املناظرة يف اجلامعات العاملية، 

ونصت جلنة التأسيس عىل ستة أهداف لتأسيس هذه اجلامعة:

الدنيوي  العلم  تشمل  عامة،  هنا  "العلم"  وكلمة  للعلم.  مركزا  تكون  أن   -1
واألخروي طبقا للنظرة اإلسالمية.         

وأصول  والرشيعة  القانون  من  املجاالت  خمتلف  يف  الدولة  احتياجات  تلبية   -2
الدين واحلضارة واللغة العربية واالقتصاد اإلسالمي وغريها، فمثل هذه املواد الدولة 
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يف حاجة ماسة إليها، وستقوم هذه اجلامعة بتلبية هذه االحتياجات للدولة واملجتمع.    

3- أن تساعد هذه اجلامعة الدولة يف تطبيق اإلسالم الدين الرسمي للسلطنة 

السنة  أهل  عقيدة  عىل  واحلفاظ  التمسك  طريق  عن  واألخوة  التعاون  حتقيق   -4
الثالثة  الدولة هبذه األمور  واجلامعة ومذهب اإلمام الشافعي طيب اهلل ثراه، فتمسك 
وّحد املجتمع الربوناوي، وجعله يعيش عيشة جيدة ومرضية بعيدا عن التمزق الناجم 

عن املذاهب اهلدامة واألفكار الفاسدة.                                         

5- أن تكون هذه اجلامعة مركزا للبحوث العلمية. 

6- أن تكون هذه اجلامعة املكان األمثل لدراسة الدين اإلسالمي وتعميق فهمه، 
املوظفني  وكذلك  واملفكرين  األلباب  ذوي  من  املتخصصني  الدعاة  من  عدد  وختريج 

الذين لدهيم خلفية إسالمية جيدة.                                                                        

وأضافت اجلامعة إىل أهداف جلنة التأسيس ما ييل:                                            

ملرحلتي  جيدا  تنسيقا  ومنسقة  ورائعة  عالية  إسالمية  تعليمية  برامج  تقديم   -1
تتمتع  برشية  قوى  خيرج  شامل  تعليمي  نظام  لتأسيس  العليا  والدراسات  الليسانس 

بروح عالية وخرجيني مسلحني تسليحا علميا تاما وحمرتفني ومثقفني وأتقياء.      

واألبحاث  الرتبوية  والربامج  والتعلم  التعليم  كفاءات  مهارات  مستوى  رفع   -2
واملنشورات باستخدام أحدث التقنيات.         

اخلدمات  وتقديم  ومضاعفتها  البحثية  واألعامل  الدروس  يف  اجلهود  تنشيط   -3
االستشارية واخلربات الصادرة عن التصور اإلسالمي الصحيح.                                                                                                                   

4- تقديم املعلومات احلقيقية واهلادفة لفلسفة البالد التي تدور حول الدولة "امللكية 
املاليوية اإلسالمية "

5- مساندة تطور السلطنة تطوًرا يتحىل بالعلم والتقوى وقواعد األخالق املستمدة 
من تعليم أهل السنة واجلامعة واملذهب الشافعي.

6- إثراء الرتاث العلمي اإلسالمي ومصادره، ونرش املعرفة احلقة التي تستفيد منها 
البالد.                                       
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دار  لربوناي  ال  اإلسالمية  عيل  الرشيف  السلطان  جامعة  إنشاء  أمهية  إدراك   -7
تصبح  أن  إمكانية  وإدراك  أمجع،  العامل  ولدول  هلا  املجاورة  للبالد  بل  وحدها  السالم 

مركزا للدعوة اإلسالمية يف املنطقة اآلسيوية. 

العربية  اللغة  تعليم  تقومان عىل  الرشيف عىل اإلسالمية مؤسستني  وتضم جامعة 
اللغات  تنمية  ومركز  اإلسالمية،  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية  مها:  تدريسها  وطرق 

والعلوم.

كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية 
سلطنة  يف  اإلسالمية  عيل  الرشيف  السلطان  بجامعة  األربع  الكليات  إحدى  هي 
بروناي دار السالم، وهي قسم اللغة العربية يف معهد السلطان احلاج عمر عيل سيف 
الدين للدراسات اإلسالمية الذي أصبح جامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وقد قامت 
هذه الكلية بمهام التدريس والتعليم منذ األول من ذي احلجة 1427هـ املوافق األول 
من شهر يناير عام 2007م، وتقع الكلية حاليا بصفة مؤقتة بالقرب من جامعة بروناي 
السالم  دار  بروناي  سلطنة  حمافظات  إحدى  موارا،  بروناي  حمافظة  يف  السالم  دار 
اللغة  دراسة  عىل  الكلية  وترتكز  بكاوان،  رسي  بندر  العاصمة  يف  وحتديدا  األربعة. 
العربية وعلومها املستمدة من املصادر اإلسالمية والعربية وتعزيز قيم الرتبية اإلسالمية. 

وقد قررت اجلامعة أن أهداف تعليم اللغة العربية يف كلية اللغة العربية واحلضارة 
اإلسالمية األغراض التالية:

1- أن يفهم الطالب اللغة العربية فهام جيدا من حيث أساليبها وقواعدها ومعانيها 
ومقاصدها انطالقا من كون اللغة العربية لغة القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف.

2- العمل عىل تعليم اللغة العربية كوسيلة ال غنى عنها لفهم كتاب اهلل تعاىل وسنة 
رسوله - صىل اهلل عليه وسلم - وعلوم املسلمني األوائل اإلسالمية والعربية.

وأساليب  صحيحة  بقواعد  واستعامهلا  العربية  اللغة  معرفة  من  الطلبة  متكني   -3
سليمة.

4- متكني الطلبة من القراءة والكتابة واملحادثة وفهم اللغة العربية بسهولة ويرس.
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5- توفري العلوم العربية للطلبة الراغبني يف مواصلة الدراسات يف املستوى األعىل.

6- ختريج علامء اللغة املتمكنني نظريا وتطبيقيا عىل املستوى املحيل والعاملي.

وبرامج كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية كالتايل:

أ- بكالوريوس اللغة العربية 
اإلسالمي(  والتاريخ  العربية  )اللغة  الليسانس  مرحلة  برنامج  يف  الدراسة  بدأت 
املهارات  تنمية  إىل  الربنامج  هذا  وهيدف  2007-2008م.  اجلامعي  العام  يف  كليهام 
اللغوية لدى الطالب بام يساعد يف فهم معاين القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف 
الدينية،  الشعائر  وأداء  معرفة  من  للتمكن  هاما  أمرا  تعد  التي  العربية  املصادر  وقراءة 
اللغوية من أدب، وبالغة،  اللغة وكافة أفرع املعرفة  وإعداد خرجيني ملمني بمهارات 
ونقد، ونحو، ورصف وترمجة، ويبلغ جمموع الطالب هذا العام بربنامج اللغة العربية يف 

السنوات األربع 62 طالبا.

ب- بكالوريوس احلضارة اإلسالمية
إعداد  إىل  الربنامج  هذا  وهيدف  العربية،  اللغة  هي  الربنامج  هذا  يف  التدريس  لغة 
يزودهم  كام  وحارضها،  ماضيها  يف  اإلسالمية  باحلضارة  كافية  معرفة  ذوي  طالب 
يسعى  وأخريا  األخرى،  باحلضارات  اإلسالمية  احلضارة  عالقة  عن  كافية  بمعارف 
إىل متكني الطالب من االطالع عىل مراجع ومصادر معرفية قديمة ومعارصة، ويسعى 
القضايا  فهم  يف  النقدي  التحليل  أسلوب  استخدام  كيفية  عىل  تدريبهم  إىل  الربنامج 

التارخيية واحلضارية.

ج- ماجستري اللغة العربية
هيدف الربنامج إىل توسيع معارف الطلبة يف خمتلف جوانب اللغة العربية وآداهبا، 
وتطوير قدرات الطالب يف إجراء البحوث العلمية وتنمية ملكاهتم التواصلية، ويتكون 
الطالب  من  يطلب  معتمدة(،  أربع ساعات  )كل فصل  من ستة فصول  املقرر  هيكل 
اجتياز مجيع املقررات املطلوبة بنجاح قبل السامح هلم بمواصلة الدراسة يف السنة الثانية 

حيث ُيطلب من كل طالب أن يكتب أطروحة يف ختصصه.
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د- دكتوراه الفلسفة يف اللغة العربية
ُتقدم الكلية هذا الربنامج وفق الرشوط التالية:

باللغة  صلة  ذات  )املاجستري(  التخصص  درجة  عىل  حاصال  املتقدم  يكون  أن   -
العربية من جامعة معرتف هبا، ويقّرها املجلس العلمي للجامعة.

- أن يكون مقدم الطلب حائزا عىل مرتبة الرشف من الدرجة األوىل.
هـ - برنامج املاجستري يف احلضارة اإلسالمية : بدأ يف العام 2012-2013م، 
والتحليلية،  النقدية  باملعرفة  مزودين  باحثني يف احلضارة اإلسالمية  إعداد  ويستهدف 
وتلتزم  اإلسالمي،  والتاريخ  احلضارة  يف  البحث  بمناهج  التامة  معرفتهم  إىل  إضافة 
يتكون هيكل  للتدريس،و  لغة  العربية  باللغة  األخرى  اإلسالمية هي  احلضارة  برامج 
املقرر من ستة فصول )كل فصل 4 ساعات معتمدة(، ويشرتط اجتياز الطالب مجيع 
املقررات املطلوبة بنجاح قبل السامح هلم بمواصلة الدراسة يف السنة الثانية، كام يطلب 

من كل طالب أن يكتب أطروحة يف ختصصه. )71(
خطوات  السالم  دار  بروناي  لسلطنة  التاريخ  سجل  اجلامعة  هذه  إنشاء  "ومنذ 
وكان  العامل،  من  املنطقة  هذه  يف  والوطنية  اإلسالمية  اهلوية  تأكيد  يف  وواعدة  راسخة 
العربية،  واللغة  اإلسالمية  الدراسات  مستوى  رفع  اجلامعة  هذه  إنشاء  من  الغرض 
من  جديد  جيل  وإعداد  اإلسالمية  بالرشيعة  العلم  ذوي  من  األكفاء  العلامء  وختريج 
الشباب لتبصري الناس بأمور الدين وخدمة الوطن يف هذه البالد، وتلعب هذه اجلامعة 
دورا مهام وحسيسا يف سبيل حتقيق هذه األهداف، وقد حققت هذه اجلامعة وأنجزت 
منذ نشأهتا إىل اليوم إنجازات عديدة سواء يف خدمة اإلسالم واملسلمني والوطن أو يف 

خدمة العلوم اإلسالمية واللغة العربية." )72(
اإلسالمية  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية  يف  التعليمي  املحتوى  أمام  توقفنا  وإذا 
بجامعة  العربية  اللغة  كلية  عليه  سارت  الذي  الدرايس  للمنهج  وفقا  يسري  فسنجده 
األزهر الرشيف ملا فيه من شمول، ونظرا ألن أكثرية هيئة التدريس هبذه الكلية من محلة 

الشهادات األزهرية وما يعادهلا من اجلامعات األخرى.
السنة  من  العربية  اللغة  بكلية  املخصصة  والساعات  الدراسية  املواد  جاءت  وقد 

األوىل إىل السنة الرابعة عىل النحو التايل:
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لألغراض  العربية  اللغة   ،)1( الكريم  القرآن  األول:  الفصل  األوىل:  السنة   -
واملذهب  واجلامعة  السنة  أهل  عقيدة  إىل  املدخل   ،)1( اإلنجليزية  اللغة  األكاديمية، 
علم  الالصفية،  األنشطة  التكنولوجية،  واالتصاالت  اإلعالم  إىل  املدخل  الشافعي، 

اللغة العام، مدخل تارخيي إىل اللغة العربية.
امللكية   ،)2( اإلنجليزية  اللغة  الكتابة،  مهارة   ،)2( الكريم  القرآن  الثاين:  الفصل 
املاليوية اإلسالمية، األخالق اإلسالمية، األنشطة الالصفية، علم املعاجم، املدخل إىل 

دراسة التاريخ واحلضارة اإلسالمية، املدخل إىل الرتمجة.
السنة الثانية: الفصل األول: القرآن الكريم )3(، مهارة االتصال، اللغة اإلنجليزية 
الالصفية،  األنشطة  واحلضارة،  االسالمي  التاريخ  واإلبداعي،  النقدي  التفكري   ،)3(

علم البديع والبيان، دراسة نحوية )1(، دراسة رصفية )1(.
الفصل الثاين: القرآن الكريم )4(، فلسفة املعرفة، اللغة اإلنجليزية )4(، األنشطة 
املعاين  علم  البحث،  مناهج  الرسول،  سرية  واإلسالمي،  اجلاهيل  األدب  الالصفية، 

)1(، اللهجات والقراءات.
اللغة اإلنجليزية )5(، األنشطة  الكريم )5(،  القرآن  الفصل األول:  الثالثة:  السنة 
األصوات  علم  الوظيفي،  النحو   ،)2( نحوية  دراسة  العبايس،  األدب  الالصفية، 

والتجويد، فقه العبادات، علم املعاين )2(، ثالث مواد اختيارية. 
الفصل الثاين: القرآن الكريم )6(، اللغة اإلنجليزية )6(، األنشطة الالصفية، علم 
املادة  التفسري،   ،)2( رصفية  دراسة  الفورية،  الرتمجة  األخطاء،  وحتليل  التقابيل  اللغة 

االختيارية، املادة االختيارية.
السنة الرابعة: الفصل األول: القرآن الكريم )7(، تدريبات لغوية/ بحث التخرج، 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  املقارن،  األدب  احلديث،  العريب  األدب  األديب،  النقد 

بغريها، دراسات نحوية )3(، دراسات رصفية )3(.
الفصل الثاين: القرآن الكريم )8(، نصوص أدبية/ بحث التخرج، األدب االسالمي 
احلديث، ترمجة النصوص األدبية والدينية، البيان القرآين واحلديث النبوي، علم اللغة 

التطبيقي.



-179-

يف  اإلسالمية  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية  يف  املتبعة  املواد  تقسيم  إىل  نظرنا  وإذا 
جمموع السنوات األربع الدراسية سنجد أن مواد اللغة العربية متثل 30 مادة من جمموع  
املواد التي يدرسها الطلبة للحصول عىل إجازة البكالوريوس، وهي تساوي 23٪ فقط 
من جمموع مواد اللغة العربية املقررة يف الربنامج، ويقوم عىل تدريس اللغة العربية يف 
الكلية حمارضون حمليني ومن خارج سلطنة بروناي من حاميل درجة العاملية )الدكتوراه( 

ومجيع الربامج التي تقدمها كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية باللغة العربية. )73(

مركز تنمية العلوم واللغات
مركز اللغات جهة علمية خدمية أكاديمية تابعة جلامعة السلطان الرشيف عيل   

اإلسالمية تسعى إىل حتقيق األهداف التالية: 

1- بناء جمتمع واع وتقي عىل هنج أهل السنة واجلامعة يتبع املذهب الفقهي الشافعي.

2- إعداد طالب متسمني بالروحانيات اإليامنية العميقة واهلوية الوطنية الصادقة 
من خالل غرس روح التقدير واملحبة للحاكم، والدين واألمة؛ وذلك بتوطيد ومتتني 
MIB أي )Malay Islamic Monarchy( )امللكية  بـ  رؤية الدولة املعروفة اختصارا 

اإلسالمية املاليوية(.

املختلفة  املعرفية  املجاالت  تربوية علمية عامة يف كافة  الطالب بخلفية  تزويد   -3
البناء  بالنقد  الرؤى  هذه  لتتسم  الكونية؛  القضايا  يف  رؤاهم  تعمق  أن  شأهنا  من  التي 

والتفكري اخلالق.

4- تزويد الطالب بمواد دراسية مفيدة متكنهم من التفكري احلكيم، والتواصل الفّعال، 
وممارسة التعاليم اإلسالمية وفق عقيدة أهل السنة واجلامعة كام يف املذهب الشافعي.

5- تدريب الطالب عىل التمكن من أسس استخدام احلاسوب واألسس األولية يف 
اللغات خاصة اللغة العربية واإلنجليزية واملاليوية.

6- تعزيز هوية الطالب وتنمية مهاراهتم من خالل املنهج الكيل، وإكساهبم أحدث 
تكنولوجيا املعلومات بام يتامشى مع التطور احلايل من أجل متكينهم من التفكري بشكل 

نقدي وخالق وفهم املزيد عن أنفسهم وغريهم من الناس حمليا أو دوليا.
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7- إعداد طالب ذوي فطنة أمناء يعتمد عليهم، متعددي املواهب، ذوي حيوية، 
تسهم  إسالمية  أخالقية  بسامت  يتسمون  بكفاءة  أنفسهم  عن  التعبري  يمكنهم  وفعالية 

إجيابيا يف تنمية الدولة واألمة. 
 )3(  ،)2(  ،)1( لغوية  مهارات  بتدريس  والعلوم  اللغات  تنمية  مركز  ويقوم 
احلضارة  وتاريخ  اإلسالمية،  األخالق  بجانب   )3(  ،)2(  ،)1( لغوية  تدريبات   -

اإلسالمية، واملناشط املصاحبة. و ُيساهم يف الربامج التعليمية التالية: 
- برنامج دبلوم الدراسات اإلسالمية

ساعاهتا  وعدد   )3(  ،)2(  ،)1( لغوية  مهارات  مواد:  بتدريس  املركز  فيه  يشارك 
ثالث ساعات أسبوعية، وتستهدف هذه املواد تطوير املهارات اللغوية لدى الطالب 
بالفروق  وتعريفهم  واملقروءة  املسموعة  النصوص  مع  التعامل  كيفية  عىل  وتدريبهم 
بني املهارات األربع: االستامع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ويتوقع بعد االنتهاء من 

دراسة هذه املادة أن يكتسب الطالب املهارات اللغوية األربع اكتسابا صحيحا.
وحتتوي مواد مهارات لغوية )1(، )2(، )3( عىل نصوص مسموعة ومقروءة خمتارة 
اللغوية واالجتامعية،  املجاالت  النصوص  اللغوية، وتتناول  املهارات  تعليم  من كتب 
والثقافية، والدينية التي تتعّلق بأمور احلياة اليومّية، بغية تشجيع الطالب عىل استخدام 
من  واملقروء  املسموع  واستيعاب  صحيحا،  استخداما  األربع  بمهاراهتا  العربية  اللغة 

النصوص العربية، فضال عن متكينهم من التعبري الشفوي والتحريري تعبريا سليام. 
ويتم تقييم استيعاب الطالب للامدة من خالل أعامل الفصل: 60٪ )مشاركة٪10، 
 ،)٪20 حتريري  اختبار   ،٪10 املسموع  فهم   ،٪10 شفوي  اختبار   ،٪10 واجبات 

واالمتحان النهائي: 40٪ )اختبار حتريري 20٪، فهم املسموع ٪20(.
ثالث  ساعاهتا  وعدد  لغوية3،2،1  تدريبات  مواد:  بتدريس  املركز  يشارك  كام 
ملهارات  واستيعاهبم  الطالب،  فهم  تعزيز  إىل  املواد  تلك  وهتدف  أسبوعية،  ساعات 
خالل  من  املهارات  تلك  ملامرسة  الفرصة  وتوفري  سابقا،  تعّلموها  التي  العربية  اللغة 
التدريبات اللغوية املتنوعة، وبعد االنتهاء من دراسة هذه املادة يتوّقع أن  جمموعة من 
يكون الطالب قادرين عىل فهم اللغة العربية، والّتعامل هبا يف مواقف خمتلفة بام يتناسب 

مع مستواهم الّلغوي.
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عىل  تشتمل  التي  املتنوعة  اللغوية  التدريبات  من  جمموعة  عىل  املاّدة  هذه  وحتتوي 
وتراكيبها،  العربية  اللغة  مفردات  وفهم  واستيعاهبام،  أواملسموع،  املقروء،  فهم  تعزيز 
النحوية، دون إمهال  القواعد  يقوم عىل مراعاة  توظيًفا  املختلفة  وتوظيفها يف سياقاهتا 
حوارات  من  معارصة  وأخرى  تراثية  نصوص  عىل  ذلك  كل  ويقوم  التعبري،  ملهارات 
واالجتامعية،  الدينية،  بني  تتنوع  ومسموعة  مرئية  وبرامج  متنوعة،  ومقاالت  خمتارة 
مجيع  من  االستفادة  مع  األخرى.  اليومية  احلياة  مظاهر  وبعض  والفكرية،  والثقافية، 
يعزز  بام  وإنرتنت؛  تعليمية،  وأقراص  مقررة،  كتب  من  املناسبة  التعليمية  الوسائل 
ومعرفة  خمتلفة،  وسياقات  مواقف  يف  هبا  التعامل  من  ويمّكنهم  العربية،  للغة  فهمهم 
مداخل لغوية مع نامذج تدريبية من النصوص الراقية قراءة وحتليال وتطبيقا، وكيفية فهم 

النصوص العلمية املستعملة يف جماالت ختصصية معّينة.

ويتم تقييم استيعاب الطالب للامدة من خالل أعامل الفصل: 70٪ )مشاركة ٪10، 
واجبات 20٪، اختبار فهم املسموع 10٪، اختبار شفوي 10٪، اختبار حتريري ٪20( 
واالمتحان النهائي: 30٪ )امتحان فهم املسموع 10٪، امتحان شفوي 10٪، امتحان 

حتريري ٪10(

- برنامج الرتقية

هو دورة مكثفة متخصصة للطالب الذين حصلوا عىل 
االمتحان )A level( أو ما يساويه، ومل مُتّكنهم درجاهتم من 
االلتحاق بربنامج الليسانس، فيلتحق هبذا الربنامج؛ لتكون له 

فرصة االلتحاق بربنامج الليسانس.  

التعريف

إمداد الطالب باملعلومات واملهارات الالزمة للدراسة باجلامعة اهلدف

اللغة العربية يف تدريس املواد العربية واإلسالمية، واللغة 
اإلنجليزية واملاليوية يف غري ذلك. اللغة املستخدمة

تبدأ يف أغسطس ومتتد حتى هناية يوليو الفرتة

عام واحد املدة

الطالب الذين حصلوا عىل االمتحان )A level( أو ما يساويه املتقدمون
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رشوط التقدم

1- أال تكون شهادة الثانوية قد مّر عليها أكثر من ثالثة أعوام
2- أن يكون حاصال عىل درجة ال تقل عن 160 يف مادتني أو حصل عىل درجة ال تقل عن 200 

يف ثالث مواد، ونجح يف مادة الرشيعة وأصول الدين أو ما يساوهيام.
3- أن يكون حاصال عىل شهادة املدرسة الدينية بربوناي أو ما يساوهيا

4- أن يكون يف استطاعته قراءة القرآن قراءة جيدة.

جدول الربنامج

الفصل األول

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد

URC 2 تالوة القرآن 1

URC 1 األنشطة الروحانية 1

URC 2 اللغة اإلنجليزية 1

PRC 2 مدخل إىل الرتبية الدينية

PRC 9 اللغة العربية التمهيدية 1

16 اجلملة

الفصل الثاين

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد

URC 2 تالوة القرآن 2
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URC 1 األنشطة الروحانية 2

URC 2 اللغة اإلنجليزية 2

PRC 9 اللغة العربية التمهيدية 2

14 اجلملة

- الدبلوم الوطني العايل يف الدراسات اإلسالمية

هو برنامج متخصص للطالب الذين حصلوا عىل الشهادة الثانوية الدينية 
العالية أو ما يساوهيا، ومل يستوفوا رشوط االلتحاق بربنامج الليسانس. 

فمن جيتاز هذا الربنامج الذي يستمر ملدة عامني له حق االلتحاق بربنامج 
الليسانس.  

التعريف

- إعطاء الفرصة للطالب لاللتحاق باجلامعة.
- تنمية املهارات العربية واحلصيلة الدينية للدارسني.

- إعداد املتقدمني لربنامج الليسانس. 
اهلدف

اللغة العربية يف تدريس املواد العربية واإلسالمية واللغة اإلنجليزية 
واملاليوية يف غري ذلك. اللغة املستخدمة

تبدأ يف أغسطس، ومتتد حتى هناية يوليو. الفرتة

عامني املدة

الطالب الذين حصلوا عىل الثانوية الدينية العالية أو ما يساوهيا املتقدمون

رشوط التقدم

حصلوا عىل الثانوية الدينية العالية بتقدير )مقبول( أو ما يساوهيا 
حصلوا عىل شهادة املدرسة الدينية بربوناي أو ما يساوهيا

أن يكون يف استطاعتهم قراءة القرآن قراءة جيدة، ولدهيم املهارات اللغوية األساسية.
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جدول الربنامج

السنة األوىل – الفصل األول

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 1 القرآن الكريم التمهيدي 1 UT 0301

MND 2 لغة القرآن 1 PA 0301

MND 2 اللغة اإلنجليزية للرتبية الدينية 1 PE 0307

MND 3 القواعد العربية 1 AA 0111

MND 3 اللغة العربية املعارصة 1 PA 0305

MND 3 سرية الرسل 1 AA 0112

MND 3 مدخل إىل التاريخ واحلضارة AA 0113

17 مجلة املواد: 7

السنة األوىل – الفصل الثاين

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 1 القرآن الكريم التمهيدي 2 UT 0302

MND 2 لغة القرآن 2 PA 0302

MND 2 اللغة اإلنجليزية للرتبية الدينية 2 PE 0308

MND 3 القواعد العربية 2 AA 0122

MND 3 اللغة العربية املعارصة 2 PA 0306
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السنة األوىل – الفصل الثاين

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 3 سرية الرسل 2 AA 0121

MND 3 دراسة نصية من كتب الرتاث PG 0101

17 مجلة املواد: 7

السنة األوىل – الفصل الثالث

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 3 نشاطات مجاعية PA 0309

MND 3 مهارات لغوية PA 0307

MND 3 تدريبات لغوية PA 0308

9 مجلة املواد: 3

السنة الثانية – الفصل األول

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 2 اللغة العربية 4 PA 1103

MND 2 اللغة اإلنجليزية 1 PE 1105

MND 3 تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات PG 1109

MND 1 القرآن الكريم 1 UT 1201
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السنة الثانية – الفصل األول

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

OPT 3 التوحيد 1 UA 1201

OPT 3 علوم القرآن UT 2403

OPT 3 أصول الفقه 1 SU 1201

OPT 3 فقه العبادات 1 SU 1202

OPT 3 علم اللغة العام AA 1201

OPT 3 مدخل تارخيي إىل اللغة العربية AA 1202

26
مجلة املواد: 6 

 MND + 4(
)2 OPT

عىل الطالب اختيار 
OPT مادتني من مواد

السنة الثانية – الفصل الثاين

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 2 اللغة العربية 5 PA 1104

MND 2 اللغة اإلنجليزية 2 PE 1106

MND 1 القرآن الكريم 2 UT 1202

MND 3  MELAYU ISLAM
BERAJA

PG 1108
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السنة الثانية – الفصل الثاين

OPT 3 علوم احلديث UT 2407

OPT 3 مناهج البحث UA 2201

OPT 3 فقه العبادات 2 SU 1203

OPT 3 مدخل إىل الفقه اإلسالمي SU 0305

OPT 3 النحو 1 AA 2202

OPT 3 علم املعاجم والداللة AA 1205

26
مجلة املواد: 6 

 MND + 4(
)2 OPT

عىل الطالب اختيار 
OPT مادتني من مواد

السنة الثانية – الفصل الثالث

نوع الربنامج الساعة املعتمدة املواد كود الربنامج

MND 3 تدريبات صناعية PG 0301

3 مجلة املواد: 1

وقد تّم تنظيم العالقة بني كلية اللغة العربية ومركز تنمية اللغات باجلامعة من خالل 
الالئحة التي صدرت يف اخلامس من أغسطس 1999م، وكانت الكلية وقتها قسام للغة 
العربية يتبع معهد السلطان احلاج عىل عمر سيف الدين للدراسات اإلسالمية، وقام عىل 
إعداد الالئحة جلنة مشرتكة من املؤسستني، بعضوية كل من ا.د عبد الرمحن موسى أبكر 
الرشاد شهودي  أبو خضريى، واألستاذ عىل بريمة واألستاذ عبد  وا. د عارف كرخى 

ومن أهم ما جاء فيها.



-188-

- تسند للمركز مهمة خدمة املجتمع بتعليم العربية للراغبني وعىل املركز التعرف 
عىل الطلب احلقيقي للغة العربية يف املجتمع الربوناوى واألغراض التي من أجلها يتم 
تعليم وتعلم اللغة العربية )اللغة العامة االتصالية أم ألغراض خاصة( وذلك باالتصال 

باجلهات ذات العالقة وكذلك باإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة.

- يطلب من املركز تأهيل الطالب يف اللغة العربية يف املستوى قبل اجلامعي، وكذلك 
الذين ُيبعثون للدراسة يف الوطن العريب.

- إرشاك قسم اللغة العربية يف البحوث التي جيرهيا املركز مستقبال يف جمال تطوير 
تعليم اللغات يف بروناي دار السالم، وكذلك تقويم الدارسني وتأهيل املعلمني.

- يتعاون القسم مع املركز يف اختيار األساتذة املتخصصني، وكذلك يف تنفيذ املهام 
املطلوب من املركز الوفاء هبا حيال اجلامعة واملجتمع.

ودبلومات  العربية  اللغة  يف  الكفاءة  شهادات  منح  صالحيات  للمركز  تؤول   -
الرتمجة العامة واملتخصصة والفورية من اللغة العربية واملاليوية واإلنجليزية وإليها عىل 

أن تكون صالحية منح الشهادات اجلامعية من اختصاص القسم.

وقد ظل املركز منفصال عن قسم اللغة العربية بمعهد السلطان احلاج عىل عمر سيف 
الدين للدراسات اإلسالمية، ثم منفصال عن كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية 
يف هيكله اإلداري، ويقوم عىل شؤونه مدير يتبع يف عمله رئيس جامعة الرشيف عىل 
اإلسالمية حتى عام 2017م حيث انتقلت تبعية مركز تنمية اللغات والعلوم إىل كلية 
العربية والرتمجة  اللغة  لتصبح كليتني: كلية  الكلية  إعادة هيكلة  العربية وجاري  اللغة 

وكلية إدار التنمية اإلسالمية. )74(

جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية
 Maktab Perguruan Ugama( أنشئ معهد رسي بكاوان ملعلمي الرتبية الدينية
Seri Begawan( أو معهد املعلمني الديني باسم مكتب بركروان أكام رسي بكاوان 

معلمني  وختريج  املاليوية  باللغة  الدينية  العلوم  لتدريس  1968م؛  عـام  يولـيو   8 يف 
اء يقومون بتدريس املواد الدينية يف املدارس الدينية املسائية، وافتتحه رسمًيا جاللة  أكفَّ
السلطان احلاج حسن البلقية يف اخلامس والعرشين من مجادي اآلخر 1395هـ املوافق 
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اخلامس من يوليو 1975م مع ختريج أول دفعة، وأعلن جاللته أن الغاية من افتتاحها 
وإجياد  االبتدائية،  الدينية  املدارس  يف  الدينية  العلوم  لتعليم  املؤهلني  املعلمني  ختريج 
يكون  وأن  الكريم،  القرآن  معاين  يستوعب  الذي  اإلسالمي  الرتبوي  التعليمي  املقرر 

مركزا للبحث يف أمور الدين. 

املوافق 20  العام اهلجري اجلديد يف األول من حمرم 1428هـ  استقبال  ويف حفل 
ترقية  والدولة  الدين  معز  البلقية  حسن  احلاج  السلطان  جاللة  أعلن  2007م  يناير 
الرتبية  ملعلمي  جامعة  إىل  بكاوان"  رسي  أكام  فركوروان  "مكتب  من  املعهد  مستوى 
الدينية ببندر رسي بكاوان "كوليج يونيربسيتي فركوروان أكام رسي بيجاون"، وُيطلق 
 Kolej Universiti Perguruan"،"الدينية للرتبية  بكاوان  رسي  "جامعة  اسم  عليها 
الدراسية  براجمها  وبدأت   ،)KUPU-SB( بـ  وخُتترص   "Ugama Seri Begawan
السنة نفسها، وأعلنت اجلامعة أن رسالتها هي العمل عىل  يف بداية شهر أغسطس يف 
تعزيز اهلوية الدينية والقومية للسلطنة؛ فغايتها أن تكون مؤسسة تعمل من أجل تطوير 
الدينية،  الدينية تلبية الحتياجات السلطنة مع تنامى املدارس  العلوم  وحتسني تدريس 
وتعزيز مكانة الدين اإلسالمي يف املجتمع بوصفه الدين الرسمي للسلطنة، وترسيخ 

)75( .)MIB( فكرة سلطنة بروناي املاليوية اإلسالمية امللكية التي ختترص يف

تدريس  لغة  كون  من  النابعة  بكاوان  رسي  جلامعة  املاليوية  املحلية  الصبغة  ورغم 
العلوم اإلسالمية والرتبوية هبا هي اللغة املاليوية إال أهنا ُتعنى أيضا بتعليم اللغة العربية 
ز عىل طرق تدريس معلمي املدارس الدينية اللغة العربية،  بوصفها متطلبا جامعيا، وُتركِّ
كام استحدثت برامج باللغة العربية مثل برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

واستحدثت مواد دراسية جديدة باللغة العربية مثل لغة القرآن كام ستوضح الدراسة.

  وأغراض تعليم اللغة العربية بجامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية ما ييل: 
- فهم القرآن الكريم والسنة النبوية.

- زيادة زخرية الطالب اللغوية.
- مساعدة الطالب يف تأدية عملهم يف املدارس الدينية واملواد اإلسالمية.

- االرتقاء بمستوى القراءة والكتابة واملحادثة باللغة العربية.
- إعداد جيل قادر عىل تعلم وتعليم لغة القرآن.
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وتضم جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية ثالث كليات: كلية أصول الدين، وكلية 
الرشيعة، وكلية الرتبية، ومخسة مراكز: مركز العلوم األساسية، ومركز اللغات، ومركز 
الدراسات العليا والبحث العلمي، ومركز بحوث مركز أهل السنة واجلامعة، وخيتص 

مركز اللغات من بني تلك املراكز والكليات بكل ما يتصل باللغة العربية.

مركز اللغات بجامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية
قد أنشئ مركز اللغات باجلامعة يف أوائل أغسطس 2007؛ لتدريس اللغة العربية 
كمتطلب جامعي، وإعداد برامج إعادة تأهيل مدريس املدارس الدينية حتى يتقنوا اللغة 

العربية، ويمكن إمجال أهم مهام املركز يف التايل:
1- تنظيم دورات يف اللغة العربية عىل مجيع املستويات.

املاجستري  التخصص  درجة  فيمنح  العلمية،  والبحوث  الدراسات  إجراء   -2
والعاملية الدكتوراه يف طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.

3- تنظيم األنشطة العلمية التي تعزز مستوى الطالب يف اللغة العربية.
4- تعليم اللغة العربية كمتطلب جامعي.

5- العمل مع مؤسسات التعليم العايل يف البالد فيام يتصل بمجال اللغة وخارجها.

الدينية )KUPU SB( جهودا كبرية يف ختريج  للرتبية  بذلت جامعة رسي بكاوان 
املعلمني املحليني املؤهلني يف تربية املواد الدينية، فبلغ عدد اخلرجيني 3956 معلام منذ 

إنشائها، بام جيعله املؤسسة األوىل املنوط هبا ختريج معلمي الرتبية الدينية بالسلطنة. 

األول  القسم  قسمني:  إىل  الدينية  للرتبية  بكاوان  رسي  بجامعة  الدراسة  وتنقسم 
الدراسة فيه أربع سنوات حيصل الطالب بعدها عىل الشهادة العالية )البكالوريوس(، 
أما القسم الثاين: فالدراسة فيه ثالث سنوات حيصل الطالب بعدها عىل دبلوم املعلمني 
الذي يؤهلهم للتدريس يف املدارس االبتدائية الدينية، ولغة التدريس يف هذين القسمني 
الطالب  لكل  إجبارية  كامدة  فيها  ُتدرس  العربية  اللغة  مهارات  لكن  املاليوية  اللغة 
الدراسات  بواقع ثالث ساعات أسبوعيا يف ثالثة فصول دراسية، باإلضافة إىل قسم 
العليا يف الرشيعة وأصول الدين والرتبية الذي يمنح درجة التخصص )املاجستري( أو 
العاملية )الدكتوراه(، والطالب يف هذه الدراسة خُمريَّ بني كتابة الرسالة بإحدى اللغات 
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رسائلهم  كتابة  يفضلون  الطالب  لكن  املاليوية،  أو  اإلنجليزية  أو  العربية،  الثالث: 
بلغتهم األم املاليوية؛ فال ُتوجد رسالة باللغة العربية بجامعة بندر رسي بكاوان للرتبية 

الدينية.  

وتضم جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية عدة برامج تعليمية كالتايل: 

- برنامج شهادة املعلمني:
بداية  من  تبدأ  سنوات،  ثالث  به  الدراسة  ومدة  باجلامعة،  الدراسية  الربامج  أهم 
شهر أغسطس، وتنتهي يف شهر يونية من كل عام، وقد بلغ عدد طالبه 220 طالبا يف 
عام 1997م، وقد بلغ عدد الطالب هذا العام 251 طالبا، وبلغ عدد اخلرجيني 1611 

خرجيا خالل العرشة سنوات األخرية كام سيظهر يف اجلدول التايل.

ويتكون منهجه من جمموعة مواد أساسية وجمموعة مواد إضافية، املواد األساسية: 
اللغـة  مادة  بينها  ومن  واللغات،  اإلسالمية،  والعلوم  الرتبوية،  املواد  عىل  تشتمل 
التطوير: األوىل كان  العربيـة، وهـي مادة اختبارية أساسية مّرت  بثالث مراحل من 
دراستها  مدة  وكانت  متتاليـة،  سنوات  ثالث  العربية  اللغة  يدرسون  اجلامعة  طالب 
العربية  اللغة  تدريس  يف  املحارضون  ويعتمد  دقيقة،   90 بمعدل  أسبـوعيا  حصتني 
العربية،  اللغة  املستعملة هي: كتاب دروس  الكتب  بينام  القواعد والرتمجة  عىل طريقة 

واملنهاج يف النحـو والقراءة، ومذكرة يف الطرق احلديثة لتدريس اللغة العربية.

املرحلة الثانية: تبدأ بتقسيم الطالب يف دراستهم للغة العربية إىل مستويني حسب 
املدارس  من  خترجوا  الطالب  كان  فإن  عليه،  حصلوا  الذي  الثانوي  التعليمي  النظام 
الثانوية العربية فإهنم يدرسون مستوى لغوي متقدم، وإذا كانوا خترجوا من املدارس 
الثانوية املاليوية فإهنم يدرسون مستوى لغوي مبتدئ، وتتم دراسة اللغة العربية خالل 
ثالثة فصول دراسية متتالية، الفصل األول والثاين يف السنة اجلامعية األوىل، والفصل 
األول من السنة الثانية بواقع ثالث ساعات أسبوعيا، ساعتني حمارضة وساعة مناقشة، 
وتعتمد الدراسة يف مستوى مبتدئ عىل موضوعات خمتارة من كتاب العربية للناشئني 
اجلزء األول والثاين، ُيركز خالهلا املحارض عىل تدريس العنارص األساسية لبنية اللغة 
العربية من أصوات وحروف جديدة ومفردات لغوية وتراكيب نحوية،ويدرس طالب 
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الرابع واخلامس  للناشئني اجلزء  العربية  املتقدم موضوعات خمتارة من كتاب  املستوى 
والسادس، ويركز خالهلا املحارضعىل تنمية مهارات اللغة األربع: االستامع، واملحادثة، 
درجات  توزيع  ويتم  والرصف،  النحو  قواعد  بعض  وتدريس  والكتابة،  والقراءة، 
التقويم بني 40٪  الختبار هناية الفصل الدرايس، و60٪ درجة النشاط الطاليب حيث 
ُيكلف الطالب بعدد من األنشطة من كتابة مقال وإعداد عروض تقديمية باللغة العربية 

ومرسحة مواقف لغوية.

املرحلة الثالثة من مراحل تطوير مناهج تعليم اللغة العربية بجامعة رسي بكاوان 
ولغة  أكاديمية،  ألغراض  األوىل  القرآن  لغة  مناهج:  ثالث  يف  وتتمثل  الدينية  للرتبية 
وتوصيفها  اإلسالمية،  للرتبية  الثالثة  القرآن  ولغة  أكاديمية،  ألغراض  الثانية  القرآن 

كالتايل:

لغة القرآن ألغراض أكاديمية ١

مركز اللغات الكلية

الليسانس الربنامج

متطلب الربنامج نوعية املادة

2 الساعات املعتمدة

ال يوجد متطلبات سابقة

عضو هيئة تدريس املحارض

هتدف هذه املادة إىل تزويد الطالب بمعاين مفردات قصار سور 
القرآن الكريم وأذكار الصلوات وبعض األذكار املأثورة، كام هتدف 

إىل إمدادهم بمهارة طرح األسئلة واإلجابة عنها، ومهارة التعبري 
باللغة العربية عام استوعبوه من معاين مفردات اآليات واألذكار. 
ويتوقع من خالل هذه املادة أن يكون الطالب قادرا عىل التعبري 

شفهّيا وكتابّيا بالعربية.

األهداف
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لغة القرآن ألغراض أكاديمية ١

حتتوي املادة عىل املعاين اللغوية لسور خمتارة من القرآن الكريم: 
الفاحتة، والعرص، والنرص، والكوثر، واإلخالص، والفلق، والناس، 
وما يذكر يف الصلوات وبعض األدعية املأثورة، وحتتوي عىل القواعد 

النحوية األساسية التطبيقية لبعض األسامء واألفعال واحلروف، 
وأهم أدوات االستفهام، وأهم أساليب التعبري الشائعة.

املحتويات

50٪ أعامل الفصل
50٪ االمتحان النهائي

التقويم

 
لغة القرآن ألغراض أكاديمية ٢

مركز اللغات الكلية

الليسانس الربنامج

متطلب الربنامج نوعية املادة

2 الساعات املعتمدة

لغة القرآن/ ألغراض أكاديمية 1 متطلبات السابقة

عضو هيئة تدريس املحارض

هتدف هذه املادة إىل تزويد الطالب بمزيد من املفردات األساسية 
للقرآن الكريم التي يتكرر ورودها يف القرآن الكريم وبعض اجلوانب 

البالغية لتعبريات القرآن الكريم. ويتوقع من خالل هذه املادة 
أن يكون الطالب قادرا عىل ذكر املعلومات األساسية حول هذه 

الكلامت ومعانيها شفهيًّا وكتابيًّا.

األهداف
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لغة القرآن ألغراض أكاديمية ٢

حتتوي املادة عىل ما ال يقل عن 140 كلمة مستخرجة من بعض سور 
القرآن الكريم: الفيل، وقريش، واملاعون، وآية الكريس وغريها من 
اآليات القرآنية واألذكار، وتشتمل عىل عدد من القواعد النحوية 

والرصفية التي نحتاج إىل توظيفها عند استخدام العربية، ومنها أنواع 
األفعال: املايض، واملضارع، واألمر، والالزم، واملتعدي، واملعلوم 

واملجهول، وأسلوب النهى، وأن يتعرف عىل املضاف واملضاف إليه، 
والصفة واملوصوف، واجلمل االسمية والفعلية، وأن يتعّرف عىل بايب 

إن وكان وأخواهتام، وعىل احلقيقة واملجاز من املنظور البالغي.

املحتويات

50٪ أعامل الفصل
50٪ االمتحان النهائي

التقييم

لغة القرآن للرتبية اإلسالمية

مركز اللغات الكلية

الليسانس الربنامج

متطلب الربنامج نوعية املادة

2 الساعات املعتمدة

لغة القرآن/ ألغراض أكاديمية 2 املتطلبات السابقة

عضو هيئة تدريس املحارض
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لغة القرآن للرتبية اإلسالمية

تستهدف هذه املادة أن يكون الطالب يف هناية الربنامج قد استكمل 
فيه النقاط التالية:

- تنمية القدرة عىل القراءة إىل درجة يتوافر فيها الرسعة، والفهم 
الصحيح، والتمييز بني األفكار الرئيسية والفرعية.

- تنمية القدرة عىل التعبري الّشفهي، والكتايب إىل درجة يتوافر فيها 
الفصاحة، وترتيب األفكار.

- تزويد الطالب بثروة من املفردات، واألساليب، واملصطلحات 
اإلسالمية، وصور التعبريات البالغية اجلميلة.

األهداف

1- املحادثة: تتم عن طريق اختيار املوضوعات التي تتناول جماالت 
احلياة العامة، ومعامل الطقس، والتعريف بالبالد واملدن اإلسالمية، 

واخلدمات، واملناسبات االجتامعية القومية والدينية، وأساليب 
التسلية والرتفيه.

2- القراءة: تتم عن طريق قراءة خمتارات متنوعة من موضوعات 
تتفق مع االجتاه العام للدارسني، كاملوضوعات اإلسالمية والقضايا 

الرتبوية. 
3-  التعبري: ُيرّكز عىل التعبري الوظيفي، واإلنشائي، واإلبداعي يف 

أهم القضايا املعارصة.

املحتويات

50٪ أعامل الفصل
50٪ االمتحان النهائي

التقييم

العام  وهو  2018م،   -2017 الدرايس  العام  مع  التوصيف  هبذا  العمل  وسيبدأ 
نفسه الذي سيشهد إدارج اللغة العربية كإحدى لغات االختيارية لتّعلم املواد الرتبوية 

واإلسالمية باجلامعة، وكانت لغة التعليم  باجلامعة مقترصة عىل اللغة األم املاليوية.

- برنامج التأهيل الوظيفي:
أعد هذا الربنامج خلرجيي اجلامعة احلاملني لشهادة التعليم الديني الثانوية أو شهادة 
مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة، واملواد املقرر تدريسها يف هذا الربنامج: مدخـل 
الفقـه، والتوحيــد، وبرنـامج مكثـف لتعلم اللغـة العربيــة، وحفظ القرآن. والغرض 
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من هذا الربنـامج املكثف إعداد حاميل الثانوية ليكونوا معلمني باملدارس الدينية عقب 
تعميمها بالسلطنة، وعدم كفاية أعداد املعلمني حينها. 

- برنامج تدريبي مؤقت: 

 ISISCOوهو برنامج مكثف يف اللغة العربية بإرشاف إدارة الدراسات اإلسـالمية و
وهيدف إىل تطوير أداء املوظفني ومعلمي اللغة العربية والدينية .

- برنامج دبلوم تعليم العربية للناطقني بغريها:

عن  فضال   ، خصائصها  وبيان  وأمهيتها  اللغة  ملفهوم  تعريًفا  الربنامج  هذا  يقدم 
دراسة طرق تعليمها كلغة ثانية، كام يزود الدارسني بمهارة إعداد الدرس اللغوي يف 
مهارات اللغة األربع وعنارصها، ويقدم هلم تنويًرا عن الوسائل املعينة يف جمال تدريس 
اللغة العربية،  ويتناول االختبارات اللغوية  من حيث أنواعها ومعايري جودهتا وكيفية 
صياغتها، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية التطبيقية فيعمل هذا الربنامج 
عىل تدريب الدارسني عىل تطبيق دراستهم النظرية يف ميدان التعليم العميل، وتدريبهم 
عىل املواقف املختلفة لعملية تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها وإكساهبم مهارات 
التدريس اجليد عن طريق املشاهدة واملامرسة للخربات التعليمية املبارشة بحيث يتدرب 
العملية،  والرتبية  املصغر  التدريس  برنامج  التدريس من خالل  تطبيق  الدارسون عىل 
باإلضافة إلكساهبم مهارات التقويم الرتبوي واالختبارات التحصيلية يف اللغة العربية 

يف مستوياهتا املختلفة.

ولغة  يوليو،  هناية  حتى  أغسطس  أول  من  بداية  كامل  عام  ملدة  الدراسة  وتستمر 
طرق  هي  تدريسية؛  مادة  عرشة  إحدى  ويضم  العربية،  اللغة  الربنامج  هبذا  التدريس 
العام، دراسات يف  اللغة  II، علم  العربية  اللغة  I، طرق تدريس  العربية  اللغة  تدريس 
للناطقني  العربية  تعليم  مناهج  تصميم   ،II العريب  اللغة  يف  دراسات   ،I العربية  اللغة 
بغريها، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، التدريس املصغر، القياس والتقويم يف الرتبية 

اللغوية، تقنيات تعليم العربية للناطقني بغريها، التدريب املصّغر. 
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- برنامج لغة املعلم

بواقع  شهور  ثالثة  ملدة  العربية  باملدارس  العربية  اللغة  ملعلمي  الربنامج  هذا  يقدم 
للتواصل  الالزمة  األساسية  اللغوية  باملهارات  تزويدهم  هبدف  ساعة  وأربعني  ثامٍن 
القراءة  يف  الشائعة  األخطاء  ومعاجلة  السلطنة،  وخارج  داخل  العربية  املؤسسات  مع 

والكتابة، وما قد حيتاج إليه املعلم من أساليب عربية يف البيئة التعليمية. )76(

- مرشوع تعزيز تعليم اللغة العربية بجنوب رشق آسيا

املوافق  1438هـ  األول  مجادي   5 يف  املرشوع  هذا  بكاوان  رسى  جامعة  بدأت 
2فرباير 2017م، وتستهدف من خالله توفري فرص تعّلم اللغة العربية الفعال جلميع 
ومن  بينهم،  التخاطب  لغة  العربية  لتكون  آسيا؛  رشق  جنوب  دول  يف  املسلمني  أبناء 
مجيع  اجلامعة  دعت  وقد  االحرتام.  تبادل  ويزداد  بينهم،  اإلسالمية  األخوة  تتعّزز  ثم 
لدهيا  بام  للمشاركة  العربية  اللغة  معلمي  واحتادات  والروابط  واجلامعات  املؤسسات 
مرحلتني:  عىل  عاما  عرش  أربعة  مدار  عىل  عمله  يستمر  أن  امُلخّطط  املرشوع  إلنجاح 
أن جيد مجيع  للمرحلة األوىل  املتوقع  )2016-2022(، )2023-2029( واإلنجاز 
واملناسب وفق  الفعال  العربية  اللغة  تعّلم  آسيا فرص  املسلمني يف دول جنوب رشق 
ظروف وخصوصية الدول، واإلنجاز املتوقع للمرحلة الثانية: أن تستخدم اللغة العربية 
الكريم  القرآن  فهم  من  املسلمون  يتمّكن  وأن  باملنطقة،  املسلمني  بني  للتخاطب  لغة 

واألحاديث الرشيفة. )77(
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إحصائية خرجيي جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية منذ تأسيسها حتى ٢٠١٧م
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)١( اللغة العربية يف إذاعة بروناي دار السالم 
بدأ عمل اإلذاعة يف الثاين من مايو 1957م، وظّلت حمطة إذاعية واحدة، حتى كان 
برنامج  أول  بّث  وبدأ  الربوناوي،  والتليفزيون  لإلذاعة  1975م  سنة  الثاين  التأسيس 
تليفزيوين يف األول من فرباير 1975م، وشغل السيد جيمس ميلر منصب أول رئيس 
لإلذاعة والتليفزيون)78(، ويشغله حاليا حاج حممد سفيان بن حاج بنسو )79(، وشعار 
بثها عرب  التواصل مع  "دائام معكم"، وُيمكن  بروناي:  اإلذاعة والتليفزيون يف سلطنة 
يوجد  ال  التي  الدول  من  بروناي  وسلطنة   http://rtb.gov.bn اإللكرتوين:   موقعها 
هبا قنوات فضائية خاصة غري حكومية، وتقترص املحطات اإلذاعية اخلاصة عىل حمطة 

كريستال التابعة لرشكة "DST" لالتصاالت.

تضم إذاعة بروناي مخس إذاعات )80(كالتايل:

"بخدمة  تسمى  وكانت   ،1957 سنة  يف  اإلذاعي  بّثها  بدأ  ناشيونال:  إذاعة   -1
والدينية،  السياسية،  القضايا  حول  احلكومية  املعلومات  إللقاء  قناة  وهي  املاليو". 
موارا  بروناي  حمافظتي  يف   FM  92.3 تردد  عرب  إليها  االستامع  ويمكن  والثقافية. 
االستامع  ويمكن  و594،  وبالئيت،  توتونج  حمافظتي  يف   FM و93.8  ومتبورونج، 

)٦(
 اللغة العربية فـي الإعالم
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إليها عرب شبكة اإلنرتنت من خالل هذا الرابط: 
http://rtb.gov.bn/SitePages/Radio%20Nasional.aspx

2- إذاعة فيليهن: بدأ بّثها اإلذاعي يف سنة 1965م بثالث لغات: اللغة الصينية، 
واللغة اإلنجليزية، واللغة اهلندية، ويقترص بثها حاليا عىل اللغة الصينية واإلنجليزية، 
اليوم،  مدار  عىل  املختلفة  النرشات  وتقديم  اليومي،  العام  الشأن  متابعة  وتستهدف 
يف   FM  95.9 تردد  عرب  إليها  االستامع  ويمكن  املوسيقية،  الفقرات  بعض  بجانب 
حمافظتي بروناي موارا ومتبورونج، وFM 96.9 يف حمافظتي توتونج وبالئيت، ويمكن 

االستامع إليها أيًضا عرب شبكة اإلنرتنت من خالل هذا الرابط:
http://rtb.gov.bn/SitePages/Radio%20Pilihan.aspx

هة  منوعات موجَّ قناة  اإلذاعي يف سنة 1995م، وهي  بّثها  بدأ  إذاعة فالعي:   -3
العلمية والرياضية والدينية واملوسيقى والرتفيه، ويمكن  للشباب، هتتم باملوضوعات 
موارا ومتبورونج، و91.0  بروناي  FM يف حمافظتي  تردد 91.4  إليها عرب  االستامع 
FM يف حمافظتي توتونج وبالئيت، ويمكن االستامع إليها أيضا عرب شبكة اإلنرتنت من 

خالل هذا الرابط:
http://rtb.gov.bn/SitePages/Radio%20Pelangi.aspx

4- هارموين: بدأ بّثها اإلذاعي يف سنة 1996م، وهي قناة موجهة لألرسة، فتقّدم 
االستامع  الرياضية، ويمكن  املحلية السيام  واملوسيقى واألخبار  الدينية  املعلومات  هلا 
إليها عرب تردد القناة FM 94.1، ويمكن االستامع إليها أيضا عرب شبكة اإلنرتنت من 

خالل هذا الرابط: 
http://rtb.gov.bn/SitePages/Radio%20Harmoni.aspx

اللغة العربية يف إذاعة نور اإلسالم )81( 
تأسيسها  عىل  أرشف  السالم  دار  بروناي  إذاعة  حمطات  بني  اخلامسة  اإلذاعة  هي 
كان  حني  عثامن  حاج  بنجريان  بن  بدرالدين  حاج  بيهن  احلايل  الدينية  الشؤون  وزير 
مديرا إلذاعة بروناي، ويشغل املنصب حاليا بنجريان أمحد بن بنجريان حممود)82(، 
وهي إذاعة دينية متخصصة، تستهدف مجيع براجمها التعريف باإلسالم اعتقادا وتربية 
دون  اإلسالم  نور  إذاعة  وختتص  السهلة..  القريبة  املاليوية  باللغة  وتارخيا  وحضارة 
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ال  حمدودة  كانت  وإن  العربية،  باللغة  إعالمية  بمساحة  بروناي  إذاعات  من  غريها 
تتجاوز برناجمني كام سيأيت.

انطلقت إذاعة نور اإلسالم يف23 من فرباير سنة 1997م، يف احتفاالت الذكرى 
نور  التجريبي إلذاعة  التشغيل  وبدأ  السالم،  دار  بروناي  إذاعة  تأسيس  األربعني عىل 
اإلسالم ملدة ثالث ساعات يوميا حتى األول من مارس 1997م، ثم زاد عدد ساعات 
تشغيل إذاعة نور اإلسالم إىل عرش ساعات بعد شهر من انتهاء التشغيل التجريبي، ثم 

بعد مخسة شهور من انطالقتها أصبحت تعمل أربع وعرشين ساعة عىل مدار اليوم.  

وهتدف إذاعة نور اإلسالم إىل التعريف بتعاليم اإلسالم، والعمل عىل نرش الدعوة 
باللغة  ُتقدم  التي  الفقهية والعقائدية والتارخيية  اإلسالمية من خالل عدد من الربامج 
املاليوية اللغة الرسمية للسلطنة. ويمكن االستامع إليها عرب تردد القناة FM 93.3 يف 
حمافظتي بروناي موارا ومتبورونج، وFM 94.9 يف حمافظتي توتونج وبالئيت، ويمكن 

االستامع إليها أيضا عرب شبكة اإلنرتنت من خالل هذا الرابط:
http://rtb.gov.bn/SitePages/Radio%20Nurislam.aspx

برنامج تعليم اللغة العربية )83(  
يأيت ضمن برامج إذاعة نور اإلسالم، فليس هناك برنامج كامل باللغة العربية سوى 
هذا الربنامج: "تعليم اللغة العربية" يتّم  تقديمه أسبوعيًّا يوم األحد يف الساعة الثامنة 
السالم،  دار  بروناي  وإذاعة  اإلسالمية  الدعوة  مركز  بني  تعاون  ثمرة  وهو  صباًحا، 

فالربنامج خيضع إلرشاف قسم اإلعالم بمركز الدعوة اإلسالمية.

أوائل  يف  "ناشيونال"  قناة  الربنامج  هذا  فكرة  إىل  اإلسالم"  "نور  إذاعة  سبق  وقد 
التسعينات إال أنه رسعان ما توقف لعدم توافر مادة إعالمية للربنامج حتى عاد من خالل 
ميه قسم اإلعالم  قناة "نور إسالم" سنة 1998م ومستمر حتى اآلن، ويوّفر مادته وُمقدِّ
بمركز الدعوة اإلسالمية، ويقترص دور إذاعة سلطنة بروناي عىل اجلانب الفني فحسب.

برنامج "الصحايب يسأل والنبي جييب")84(  
الربنامج عمل مشرتك بني إذاعة نور اإلسالم ومركز الدعوة بسلطنة بروناي حيث 
العربية  اللغة  برنامج جيمع بني  املادة احلوارية ويتواصل مع الضيوف، وهو  ُيوفِّر  كان 



-204-

واللغة املاليوية، وفكرة الربنامج اقرتحها "داتوء رسي ستيا حاج برس بن حاج أبو بكر" 
سفري بروناي يف سلطنة ُعامن حني قرأ كتاب "الصحايب يسأل والنبي جييب" الذي أّلفه 
سلامن نصيف الدحدوح، فأعجب به واقرتح هذا الربنامج لُيقّدم من خالله هذ الكتاب 

يف صورة حوار.

 وقد بدأ عرضه سنة 1998م، واستمر العرض حوايل ثامين سنوات حيث انتهي يف 
أواخر سنة 2006م، وكان ُيقّدم من خالل قناة "نور إسالم" نصف شهريا ملدة حوايل 
نصف ساعة، وتواىل عىل تقديم برنامج "الصحايب يسأل والنبي جُييب" عدد من كبار 
إذاعي سلطنة بداية من حاجة روزيمة بنت حاج إبراهيم، ثم حاج زيالين بونجسو، ثم 

لطيفة بنت حاج إسامعيل حتى انتهى عرضه. 

)٢( اللغة العربية يف تليفزيون بروناي دار السالم
تطّور البث التليفزيوين يف سنة 2009م، ليصبح أربع قنوات بدال من قناة واحدة)85(، 

وهي كالتايل: 

الساعة  من  وتبث  العلمي،  والربنامج  مبارشة،  والرياضة  لألخبار  قناة   :RTB1

السادسة صباحا حتى الساعة احلادية عرش مساء. 

RTB2: قناة للرتفيه، وتبث من الساعة العارشة صباحا حتى الساعة احلادية عرش 

مساء. 

RTB3: قناة للرتفيه عالية الوضوح، وتبث عىل مدار األربع والعرشين ساعة. 

RTB4: قناة للبث اإلذاعي الدويل.

RTB5: قناه دينية تم بّثها سنة 2010م.

RTPerdana: قناة جديدة ظهرت بعد اندماج قنايت )RTB1( و)RTB5( يف سنة 

2017م. 

RTB Aneka أو )RTB4( RTB Sukmaindera: قناة جديدة ظهرت بعد اندماج 

هذا  خالل  من  اإلنرتنت  شبكة  عرب  مشاهدهتا  ويمكن   ،)RTB3(و  )RTB2( قنايت 
 http://rtb.gov.bn :الرابط
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للتليفزيون،  احلايل  الرئيس  منصب  عبداهلل)86(  حاج  بنت  زالينر  حاجة  وتشغل 
وينحرص حضور اللغة العربية يف التليفزيون - باإلضافة إىل األناشيد واألذكار - عىل 
القرآن"،  يعرف  "طفل  العربية  باللغة  وترمجته   "Adik Celik Al-Quran" برنامج 
إحدى  وهي  رسودين"،  بن  "رسياين  املذيعة  وقّدمته  الربنامج،  فكرة  اقرتحت  وقد 
العاملني بقسم برامج األطفال يف بروناي دار السالم، وكان الدافع هلذا الربنامج قلة 
برامج األطفال ال سيام يف اجلانب التعليمي، وقد بدأ عرض الربنامح يف سنة 2012م، 
واستمر حتى اآلن.. ُيبّث عىل قناة "RTB Perdana"  كل يوم ثالثاء ملدة ساعة، وهذا 
بروناي  وتليفزيون  احلكومية،  غري  العربية  الفالح  مدرسة  بني  مشرتك  عمل  الربنامج 
دار السالم، ويقوم بتقديم الربنامج معلمو مدرسة الفالح، ويبدأ بتعليم بعض أحكام 
التجويد، وبعد فاصل ينتقل إىل قراءة لبعض آيات القرآن الكريم، وبعد فاصل ينتقل إىل 
تعليم اللغة العربية )بناء اجلمل(، وبعد الفاصل األخري ينتقل إىل ترمَجة باللغة املاليوية 

لبعض السور القصرية من القرآن الكريم. 

التليفزيون  يقدمها  التي  اليومية  "الربامج  الدراسات)87(  إحدى  صنّفت  وقد 
الربوناوي كالتايل: الربامج الدينية 18٪، الربامج الثقافية 6٪، الربامج التعليمية ٪12، 
التنمية  برامج   ،٪12 الرتفيهية  الربامج   ،٪13 اإلعالمية  برامج   ،٪9 األطفال  برامج 
ثم مواد متنوعة أخرى هتدف إىل خدمة اإلسالم  7٪، إعالنات 9٪، معلومات ٪7، 
7٪، ومن أشهر تلك الربامج: الربنامج اليومي الصباحي "لؤلؤ فرمان"، وبرنامج "فقه 
املرياث"، وبرنامج "السرية النبوية"، وبرنامج "النظافة"، وبرنامج "التهذيب"، وبرنامج 
"ذاكرة اإلسالم" والربنامج األسبوعي "النور" الذي فيه ُيرّد عيل أسئلة املشاهدين عرب 

اهلاتف غري أن تلك الربامج مجيعها بغري العربية.

)٣( اللغة العربية يف مركز الدعوة اإلسالمية 
جاللة  رسميا  بافتتاحه  وقام  1985م،  عام  يف  اإلسالمية  الدعوة  مركز  س  تأسَّ
السلطان احلاج حسن البلقية معز الدين والدولة، وجاء يف كلمته: "إنني عىل يقني بأن 
هذا املركز سيكون خري عون جلهود احلكومة يف جعل اإلسالم دينا رسميا هلذه البالد، 
ورفع راية اإلسالم، وتعريف الشعب بتعاليم اإلسالم، كام أرجو أن حُيقق روح التعاون 
الدول  وبني  وخارجها  البالد  يف  املعنية  اجلهات  بني  املعلومات  وتبادل  واالتصال 
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اإلسالمية فيام يتعلق بالدعوة اإلسالمية وتطوير وسائلها للوصول إىل األهداف النبيلة 
املرجوة والتي تتلخص يف ترسيخ وتقوية عقيدة املسلمني، ونرش مفاهيم اإلسالم بني 

غري املسلمني وإرشادهم إىل حقيقة اإلسالم." )88(

الدين  نرش  إىل  وهيدف  الدينية،  الشؤون  وزارة  اإلسالمية  الدعوة  مركز  ويتبع 
اإلسالمي وتعاليمه وحتقيق مراد اهلل يف "األمر باملعروف والنهي عن املنكر"، وتشغل 
حاجة سيتي عزيزة بنت حاج موسى منصب الرئيس احلايل ملركز الدعوة، وقد أصدر 
واألخالق  والعبادات  العقائد  جماالت  يف  الكتب  من  عددا  اإلسالمية  الدعوة  مركز 

باملاليوية واإلنجليزية، وأصدر ثالثة كتب باللغة العربية)89(:

"مراحل الدعوة لغري املسلمني يف سلطنة بروناي دار السالم" تأليف  أوهلا: كتاب 
األستاذ الدكتور صابر أمحد طه األستاذ املعار من جامعة األزهر إىل جامعة الرشيف عىل 

اإلسالمية، ونرش مركُز الدعوة الكتاب يف طبعته األوىل عام 1997م. 

ثانيها: كتاب "الدعوة اإلسالمية يف بروناي دار السالم عرب العصور" وهو الطبعة 
الثانية من الكتاب السابق بعد تغيري العنوان، وصدر سنة 2008م طبعة مركز الدعوة 

اإلسالمية، وزارة الشؤون الدينية. 

"زايريس عيم. ايس"، وترمجة بنجريان داتوء  "قيمة الوقت"، تأليف  ثالثها: ديوان 
رسي ستيا الدكتور احلاج حممد بن بنجريان احلاج عبد الرمحن، والدكتور عارف كرخي 

أبو خضريي

مؤسسات  دليل  الثاين  )ينظرالقسم  2011م.  سنة:  اإلسالمية  الدعوة  مركز  نرشه 
وعلامء العربية بسلطنة بروناي دار السالم.(

عنوان مركز الدعوة اإلسالمية:

Pusat Da'wah Islamiah, Jalan Pusat Dakwah, Bandar Seri Begawan 
Brunei, BB, 4310

- رقم اهلاتف: 238399600673

newmedia_pdi@live.com :الربيد اإللكرتوين -
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/http://www.religious-affairs.gov.bn  :املوقع اإللكرتوين -

https://www.facebook.com/pusatdawahislamiah :الفيسبوك-

)٤( اللغة العربية يف الصحافة
ُيصدر  اإلسالمية  الدعوة  مركز  أن  فسنجد  بروناي  سلطنة  يف  الصحافة  تتبعنا  إذا 
بعنوان  سنوية  وجملة  "اهلدى"،  بعنوان  فصلية  وجملة  "املسلمني"،  بعنوان  شهرية  جملة 
"التقويم"، ومجيعها ال يصدر سوى باللغة املاليوية اللغة الرسمية للسلطنة. كام ُتصدر 
دار اإلفتاء دوريات إسالمية باللغة املاليوية مثل "فتوى" و"إرشاد اإلحكام" السنوية، 
وُتوّزع  وديسمرب،  وسبتمرب،  ويونيو،  مارس،  أشهر  يف  سنوية  الربع  "اهلدف"  وجملة 
املصالح  بجميع  والعاملني  واملوظفني  القرى  ورؤساء  الدولة  يف  املسؤولني  عىل  جمانا 
من  شواهد  الدوريات  تلك  تضمن  وقد  واملعاهد،  واملدارس  املساجد  ويف  احلكومية 
نصوص القرآن واألحاديث النبوية واآلثار باللغة العربية وما عدا ذلك فيكون باللغة 
اليومية واألسبوعية والشهرية ال  الرسمية للسلطنة. فعىل صعيد املجالت والصحف 
يف  العربية  باللغة  صفحات  ُتوجد  ال  كام  السلطنة،  يف  العربية  باللغة  إصدارات  ُيوجد 

الصحف واملجالت الصادرة باللغة املاليوية أو اإلنجليزية أو الصينية.

باللغات  الصادرة  املحكّمة  العلمية  الدوريات  من  عدد  ُيوجد  أخرى  ناحية  من 
الثالث العربية املاليوية واإلنجليزية.

)1( جملة الدراسات العربية
1990م  سنة  نوفمرب  يف  كان  بروناي  سلطنة  يف  العربية  باللغة  صدرت  جملة  أول   
جامعة  ليصبح  السلطان  جاللة  ُيرقيه  أن  قبل  اإلسالمية  للدراسات  العايل  املعهد  عن 
الرشيف عىل اإلسالمية، وكان حينها تابًعا لوزارة الشؤون الدينية وليس وزارة الرتبية، 
السالم  دار  بربوناي  الدينية  الشؤون  وزير  معاىل  قول  األول  العدد  مقدمة  يف  وجاء 
صاحب املعايل الفاضل بيهن جاواتن لوار فكرما راج داتوء رسي ستيا أوتام الدكتور 
حاج أوانج حممد زين بن حاج رسودين: "يسعدين أن أقوم بتقديم هذه املجلة الوليدة، 
بوزارة  االسالمية  للدراسات  العايل  املعهد  يصدرها  التي  العربية،  الدراسات  جملة 
الشؤون الدينية بربوناي دار السالم وهى جملة رائدة يف جماهلا اذ أن هذه أول مرة تصدر 
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يف بروناي جملة للغة العربية لغة القرآن الكريم كتاب املسلمني العظيم." وحّدد الغاية 
منها يف  أن تكون "أحد األنشطة اجلادة التي تبذهلا وزارة الشؤون الدينية يف سبيل نرش 
ورفع مستوى اللغة العربية يف ربوع بروناي دار السالم ... وأن حتمل للقارئ زادا لغويا 
ودينيا وتربويا وثقافيا ذا مستوى رفيع، وأود أن تضم األعداد املقبلة بحوثا ومقاالت 
يف  والعاملني  هبا  الناطقني  لغري  وتدريسها  العربية  اللغة  جمال  يف  املتخصصني  للعلامء 

املؤسسات األخرى املختلفة يف سائر البالد اإلسالمية والعربية." )90( 

وقد توقفت بعد عددها الثاين إال أهنا عادت مرة أخرى عام 2009م حتت إرشاف 
منها  وُنرش  اإلسالمية،  عيل  الرشيف  بجامعة  اإلسالمية  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية 
عددان: العدد األول يف رجب 1430هـ - يوليو 2009م، ثم صدر العدد الثاين بعد 
العدد  ويشتمل  2014م  يناير   - 1435هـ  األول  ربيع  يف  أشهر  وستة  سنوات  أربع 
ت مجيعها باللغة العربية.  األول عىل ثامنية أبحاث، والعدد الثاين عىل ستة أبحاث ُنرشيِ

)ينظرالقسم الثاين دليل مؤسسات وعلامء العربية بسلطنة بروناي دار السالم.(

)2( جملة الرتبية:
تصدر عن مركز النرش بجامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية التابعة لوزارة الشؤون 
وتتناول  واإلنجليزية،  والعربية  املاليوية  باللغات  املكتوبة  األبحاث  وتنرش  الدينية، 
مفاهيم ومبادئ الرتبية، واجلوانب الرتبوية ذات الصلة باملعلم أو الفلسفة الرتبوية أو 
والثاين  2009م،  سنة  أغسطس  يف  األول  أعداد:  ثالثة  منها  وصدر  الرتبوية،  اإلدارة 
املنشورة  األبحاث  إىل  باإلضافة  والثاين-  األول  العدد  وضّم  2010م  أغسطس  يف 
باإلنجليزية واملاليوية - بحثني باللغة العربية، واحتوى العدد الثالث عىل بحث واحد 
بالعربية. )ينظرالقسم الثاين دليل مؤسسات وعلامء العربية بسلطنة بروناي دار السالم.(

)3( جملة بحوث أهل السنة واجلامعة:
هي جملة نصف سنوية علمية دولية حمكمة ُيصدرها مركز بحوث أهل السنة واجلامعة 
والعربية  املاليوية  وهي  لغات  بثالثة  تنرش  الدينية،  للرتبية  بكاوان  رسي  جلامعة  التابع 
واإلنجليزية، بدأ صدورها عام 1413هـ - 2011م، وجمموع األعداد التي صدرت منها 
ستة أعداد. )ينظرالقسم الثاين دليل مؤسسات وعلامء العربية بسلطنة بروناي دار السالم.(
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السنة واجلامعة وتشمل  أهل  بمفاهيم ومبادئ  الصلة  املقاالت ذات  املجلة  وتنرش 
ذلك..  إىل  وما  والفلسفة  والدعوة  واحلديث  والتفسري  واألخالق  والرشيعة  العقيدة 

وتسعى املجلة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

- إثراء البحث والكتابة العلمية ذات الصلة بمفاهيم وتعاليم أهل السنة واجلامعة.

- نافذة ألكاديميني يف خمتلف التخصصات لنرش أبحاثهم وكتاباهتم العلمية حول 
املفاهيم واملبادئ التي قامت عليها عقيدة أهل السنة واجلامعة.

- تعزيز تعاليم أهل السنة واجلامعة يف منطقة أرخبيل املاليو.

- رصد األفكار واحلركات التي ختالف مبادئ أهل السنة واجلامعة.

باملجاالت  صلة  هلا  التي  الدراسات  بنرش  واجلامعة  السنة  أهل  بحوث  جملة  وهتتم 
اآلتية:

واألخالق  والرشيعة  العقيدة  وتشمل  واجلامعة  السنة  أهل  ومبادئ  مفاهيم   -
والتفسري واحلديث والدعوة والفلسفة وما إىل ذلك.

- القضايا والتحديات التي يواجهها أهل السنة واجلامعة يف الوقت احلارض.

 )4( جملة مركز تنمية العلوم واللغات: 
التابعة  اإلسالمية  عىل  الرشيف  جلامعة  واللغات  العلوم  تنمية  مركز  عن  تصدر 
لوزارة التعليم وتنرش األبحاث باللغة العربية واملاليوية، وُنرش منها عددان: األول يف 
ربيع  الثاين يف  والعدد  أبحاث،  تسعة  فرباير 2013م، وضّم  األول 1434هـ -  ربيع 
الثاين دليل مؤسسات  اآلخر 1434هـ - 2014م، وضّم عرش أبحاث. )ينظرالقسم 

وعلامء العربية بسلطنة بروناي دار السالم.(

 )5( جريدة اإلمام الشافعي: 
اإلسالمية  عىل  الرشيف  جلامعة  التابع  الشافعي  املذهب  بحوث  مركز  عن  تصدر 
وُنرش  خاص،  عدد  منهم  أعداد  ثالثة  سوى  منها  خيرج  ومل  واملاليوية،  العربية  باللغة 
العدد األول يف ربيع األول 1436هـ - يونيو 2015م، ويضم مخسة أبحاث بالعربية 
2015م،  يوليو   - 1437هـ  رمضان  يف  الثاين  العدد  وُنرش  املاليوية،  باللغة  وبحثني 
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القعدة  ذي  يف  خاص  العدد  وصدر  باملاليوية،  وبحثا  بالعربية،  أبحاث  سبعة  وضم 
لغته ومذهبه  الشافعي  اإلمام  أبحاث حول  أربعة  1436هـ، سبتمرب 2015م، وضم 
يف القديم واحلديث. )ينظرالقسم الثاين دليل مؤسسات وعلامء العربية بسلطنة بروناي 

دار السالم.(

 )6( جملة جامعة السلطان الرشيف عىل اإلسالمية 
البحوث والنرش  املاليوية واإلنجليزية والعربية عن مركز  الثالث  باللغات  تصدر 
التابع جلامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وصدر منها أربعة أعداد عىل مدار أربع سنوات، 
ُنرش العدد األول منها يف 1434هـ - 2012م ومجيع أبحاثه كانت باللغة اإلنجليزية، 
وُنرش العدد الثاين يف 1435هـ - 2013م، ويضم مخسة أبحاث، ثالثة منها باملاليوية 
مخسة  ويضم  2014م،   - 1436هـ  يف  الثالث  العدد  وُنرش  العربية،  باللغة  وبحثني 
صدورا  أعدادها  وآخر  املاليوية،  باللغة  وبحث  العربية،  باللغة  منها  أربعة  أبحاث، 
باللغة  منها  أبحاث، مخسة  2015م، ويضم سبعة  الرابع ونرش يف 1437هـ -  العدد 
العربية، وبحثني باملاليوية. )ينظرالقسم الثاين دليل مؤسسات وعلامء العربية بسلطنة 

بروناي دار السالم.(
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اهلوامش:
العربية  الدراسات  جملة  احلجاجي،  الدين  شمس  أمحد  بروناي،  سلطنة  يف  العريب  الكتاب   )1(

واإلسالمية، املجلد السابع: العدد السابع، املعهد العايل للدراسات اإلسالمية، 1996م، ص36:22

)2( تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي مشكالته ومعاجلاهتا، داينجو سلمية بنت بنجريان احلاج 

دار  بروناي  جامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  من  )املاجستري(  التخصص  رسالة  الدين،  شهاب 

السالم، 1420هـ - 1999م، ص29.

)3( الرسالة، اإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، 

بريوت، د.ت، ص48.

)4(Surat-surat Perlembagaan Negeri Brunei 1959, hlm 6566-   

)5( خطبة خمطوطة لوزير الشؤون الدينية األسبق استشهد فيها بمقاطع من خطابات جاللة السلطان 

يف احلث عىل االهتامم باللغة العربية واحلرف اجلاوي العريب، قام سعادة الوزير برتجتمها إىل العربية، 

وقد التقى فريق البحث بسعادة الوزير الساعة التاسعة صباحا يف منزله يوم اجلمعة 2017-6-9، 

وأطلع سعادته فريق البحث عىل مسودة خطاباته وكلامته يف املناسبات املختلفة داخل وخارج بروناي.

)6( »اهلوية تشتق من )هو( لتدل عىل جمموعة السامت اجلسامنية والثقافية والقيمية التي متيز فردا أو 

دولة  إىل  باالنتامء  والشعور  الشخص  هوية  هي  الوطنية  واهلوية  يعرف.  هبا  والتي  الغري.  عن  مجاعة 

واحدة أو إىل أمة واحدة، وليست اهلوية الوطنية سمة فطرية، وإنام هي أمر مكتسب؛ فقد تتغري أو تتبدل 

عنارصها املكونة هلا، فأظهرت دراسات خمتلفة أن اهلوية الوطنية للشخص هو نتيجة مبارشة لوجود 

الوطنية،  واأللوان  واللغة،  الوطنية،  الرموز  اليومية:  الناس  حياة  يف  املشرتكة«  »النقاط  من  عنارص 

تاريخ األمة، وطني وعيه، وروابط الدم، والثقافة، واملوسيقى، واملطبخ، واإلذاعة والتليفزيون، إلخ.. 

فاللغة - أيا كانت - تعد عامال مهام ومؤثرا يف تكوينها. وكثري من الشعوب قد تغريت هويتها عندما 

تغريت لغتها، ذلك أن اكتساب اللغة هو اكتساب أعراف جديدة« )اللغة العربية يف بروناي دار السالم 

هوّية وبناء، د. عادل الشيخ عبد اهلل أمحد، بحث منشور ضمن أبحاث املؤمتر الدويل السادس للغة 

العربية الذي انعقد يف مدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 5-8 شعبان 1438هـ 1-4 مايو 

2017م.( 
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)7( من كلمة جاللة السلطان يف افتتاح مؤمتر »بروناي دولة الذكر« الذي أقامته السلطنة عام 2008م، 

وطبع جملس الوزراء عددا حمدودا من سجل املؤمتر عام 2010م.

)8( الصوجلان بالعربية، cokmar باملاليوية هو ما حيمله السلطان أو امللك رمزا لسلطانه أو ملكه.

)9(See: Keperluan dan Pelaksanaan “Negara Zikir” , Azam, Abdul Aziz bin Juned, 

Himpunan Kertas Kerja Seminar Negara Zikir, Majlis Ilmu 2008, Negara Brunei 

Darussalam: Jabatan Perdana Menteri, 2010, p.6. 

)10( من كلمة وزير الشؤون الدينية التي ألقاها يف مؤمتر »بروناي دولة الذكر« الذي أقامته السلطنة 

العلمي عام 2010م، وقد رجع فريق البحث إىل  عام 2008م، وطبع جملس الوزراء سجل املؤمتر 

الكلمة املخطوطة يف مقابلته لوزير الشؤون الدينية السابق.

)11( املرجع السابق.

لغوية يف  دراسة  السالم  دار  بروناي  العربية يف  التجارية ذات األصول  املحالت  ينظر: أسامء   )12(

السجل  منشور يف  أمحد، بحث  اهلل  عبد  الشيخ  عادل  د.  أمحد،  حاج  د. سيتي سارا  والداللة،  البنية 

العلمي للمؤمتر الدويل اخلامس للغة العربية بديب، 27-30 رجب1437هـ - 4-7 مايو 2016م، 

ص170:160.

)13( ينظر: املرجع السابق، ص169،168.

العربية وحتدياهتا املعارصة يف  اللغة  العربية ينظر: - قضايا  اللغة  )14( حول اإلسالم وأثره يف نرش 

جنوب رشق آسيا، الدكتور عبد الكريم عوض هيازع، جملة الدراسات العربية، الصادرة عن جامعة 

السلطان الرشيف عيل اإلسالمية يف عددها األول،2009م، ص 101

العربية يف بروناي دار السالم، حممد عزيزون بن احلاج أمحد، رسالة  اللغة  - اإلسالم وأثره يف نرش 

لنيل درجة التخصص )املاجستري( خمطوطة بكلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية جامعة السلطان 

الرشيف عيل اإلسالمية بروناي دار السالم 1434هـ -2013م.

الدراسات اإلسالمية  العربية واإلسالم يف بروناي دار السالم، داتوء حاج وان حسني، جملة   )15(

باملعهد العايل للدراسات اإلسالمية،1993م، الطبعة الثانية، العدد الثاين، ص 109-107.
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)16(See: “ Arabic loan- words in Malay- A comparative study”, M.A.J Beg, Kuala 

Lumpur: The University of Malaya Press, 1979, p.xv.    

)17( - Islam di Nusantara, Khususnya Tanah Melayu, Abdullah Ishak, )Petaling 

Jaya: Al-Rahmaniah, 1990, p.141142-.

-  واقع اللغة العربية يف ماليزيا: إضاءات عىل أهم اإلنجازات املاليزية يف نرش اللغة العربية، ا.د جمدي 

حاج إبراهيم، بحث منشور بالسجل العلمي للمؤمتر الدويل اخلامس للغة العربية الذي انعقد بديب 

خالل الفرتة من 5-8 شعبان 1438هـ - 1-4 مايو 2017م. 

)18(See: Arabic loan- words in Malay- A comparative study p. 8483-. 

)19(  ينظر: واقع اللغة العربية يف ماليزيا: إضاءات عىل أهم اإلنجازات املاليزية يف نرش اللغة العربية، 

ص4،3.

)20(See: Arabic loan- words in Malay- A comparative study p. 81. 

)21( واقع اللغة العربية يف ماليزيا: إضاءات عىل أهم اإلنجازات املاليزية يف نرش اللغة العربية، ص5.

)22(“Arabic loan words in Malay- A comparative study” p77

السيد  ميدانية،  دراسة  السالم  دار  بروناي  يف  العربية  املدارس  طالب  لدى  اللغوية  املهارات   )23(

حممد عبد القادر زغلول، بحث مقدم للحصول عىل درجة التخصص )املاجستري( يف اللغة العربية من 

جامعة الرشيف عىل اإلسالمية، 1434هـ - 2013م، ص 23.
)24(http://www.moe.edu.bn  

)25(Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 19502010 ,1985-M, Haji Awang 

Asbol bin Haji Mail, Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan 

Sukan, Bandar Seri Begawan. Hlm: 20  

)26(Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 19502010 ,1985-M,Hlm: 9594-.   
)27(See: - Peranan Para Sultan Dalam Perkembangan Islam Di Negara Brunei 

Darussalam, Prosiding Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Brunei Di 

Nusantara, Brunei Pg.Haji Mohammad bin Pg Haji Abd Rahman Akademi Pengajian 

Brunei, Universiti Brunei Darussalam1996M, Jilid 11.Hlm:134. 
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- Liku-liku Perjuangan Kemerdekaan, Pehin Orang Kaya Amar DiRaja Dato Seri 

Utama )Dr( Haji Awang Mohd Jamil Al Sufri, Negara Brunei Darussalam. Jabatan 

Pusat Sejarah, 1992M. hlm:39 

)28(http://www.religious-affairs.gov.bn.  

)29(Kesan Persekitaran Kemasyarakatan Terhadap Pengajian Islam, Ustaz Haji 

Awang Yahya Haji Ibrahim, 1993 Hal.75.  

)30( ينظر: الدعوة اإلسالمية يف سلطنة بروناي دار السالم، ص37،36.

)31(Bahagian Pengajian Rendah Jabatan Pengajian Islam, Statistik Bilangan 

sekolah Rendah Ugama, 9September 1996

)32( See: Brunei Darussalam Persepsi Sejarah dan Masyarakat, Hlm: 169170- 

Perkembangan Persekolahan Agama Di Negara Brunei Darussalam 19561984- 

Masihi, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid bin Mohd Daud, 2004M. Dewan 

Bahasa dan Pustaka Brunei: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, hlm: 8488-. 

)33(Sejarah Persekolahan Ugama Bersistem di Brunei 19561984-, Abdul Hamid bin 

Hj. Mohd Daud. t.t.  Kertas Kerja: Jabatan Hal Ehwal Ugama. Hlm: 66.

)34(See: - Pelita Brunei. Thn 14, Bil 3, Rabu 15-Jan-1969, 25 Syawal 1388. Hlm: 1.

- Perkembangan persekolahan Agama Di Negara Brunei Darussalam 19561984- 

Masihi, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid bin Mohd Daus, 2004M. Dewan 

Bahasa dan Pustaka Brunei: Kementerian Kebuadayaan Belia dan Sukan. Hlm: 40. 

)35(  Perkembangan Persekolahan Agama Di Negara Brunei Darussalam 1956-  

1984 Masihi, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid bin Mohd Daud, Hlm: 5.

 Penyata Tahunan Jabatan Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam 1984,)36(

.1985. Jabatan Hal Ehwal Ugama: Bandar Seri Begawan. Hlm: 7

)37(  Bahagian Pengajian Rendah Jabatan Pengajian Islam, Statistik Bilangan-

sekolah Rendah Ugama, 9September 1996
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)38(  Bahagian Pengajian Rendah Jabatan Pengajian Islam, Statistik Bilangan-

sekolah Rendah Ugama, 9September 1996

)39(See: Islam Di Brunei, Zaman Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia 

Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jilid 1, Hlm: 261.

Perkembangan Persekolahan Agama di Negara Brunei Darussalam, Hlm: 98.

)40(See:  Peranan Ugama Islam Dalam Pendidikan, Pehin Jawatan Luar Pekerma 

Raja Dato Seri Utama Haji Mohd Zain bin Haji Serudin, Brunei: Pusat Dakwah 

Islamiah,1987, Hlm: 3031- 

)41(See:  Perkembangan Persekolahan Agama Di Negara Brunei Darussalam Dari 

Tahun 19561984- Masihi. Dato Seri Setia Awg Hj Abd Hamid bin Mohd DaudCetakan 

Pertama, Brunei. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei,2004, Hlm:9899-.

)42( لقاء مع األستاذة حاجة سالوايت بنت حاج سالت رئيس قسم مناهج اللغة العربية بمكتبها بوزارة 

الشؤون الدينية يف الساعة العارشة يوم األربعاء 10 مايو 2017م، وقد أشارت إىل أن تأليف سلسلة 

العربية للمبتدئني بدأت بتوجه من وزارة الرتبية عندما صدر قرار سلطاين بنقل تبعية املدارس الدينية 

والعربية من وزارة الشؤون الدينية إىل وزارة الشؤون الدينية، وأن وزارة الشؤون الدينية استكملت 

تأليف السلسلة بعد أن عادت تبعية املدارس الدينية والعربية مرة أخرى إىل وزارة الشؤون الدينية. 

)43(See: - Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah-sekolah Rendah Agama Di 

Negara Brunei Darussalam )Mulai Dari Tahun 1956 hingga kini( , Hajjah Norani binti 

Awang Mohd. Said, Tesis Master, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, 1997, Hlm:65- 85

- Laporan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam 

19961998-, hlm: 148151-.

- التقرير السنوي إلدارة الدراسات اإلسالمية لسنة 2007-2008، غري منشور أطلع رئيس وحدة 

تكنولوجيا املعلومات بوزارة الشؤون الدينية فريق البحث عىل مضمونه. 
)44()17741984-(. Op, cit, p. 273. Islam di Brunei Darussalam Zaman British 
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)45( Perkembangan Persekolahan Agama di Negara Brunei Darussalam, Dari Tahun 

19561984- Masihi, p.4. 

)46(    )17741984-( , p.275. Islam di Brunei Darussalam Zaman British

)47( See: Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei 

Darussalam, Pendidikan Ugama Negara Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan 

Kementerian Undang-undang Negara Brunei Darussalam, 1996, Cetakan Pertama, 

.ص165

تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي: مشكالته ومعالجاهتا، )1420هـ - / 1999(، بنجريان احلاج 
شهاب الدين، دايغو سلمية، ص49.

)48( دليل مناهج املواد العربية والدينية للمدارس العربية سلطنة بروناي دار السالم، إدارة الدراسات 
اإلسالمية، وزارة الشؤون الدينية، بروناي دار السالم، ص14.

)49(Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama, 

Peraturan Peperiksaan Calun Memasuki Sekolah Menengah Arab Negara Brunei, 

Darussalam, hlm: 2 .

)50( لقاء مع مديرة املدرسة العربية اإلعدادية ببندر رسي بكاوان يف مكتبها الساعة 10 صباحا يوم 
اخلميس 11 مايو 2017م.

)51( لقاء مع نائب مدير املدرسة العربية اإلعدادية بتمبورونج يف مكتبها الساعة 2ظهرا يوم اإلثنني 
13 مايو 2017م.

يوم  صباحا   10 الساعة  مكتبها  يف  ببالئيت  اإلعدادية  العربية  املدرسة  مدير  نائب  مع  لقاء   )52(
الثالثاء14 مايو 2017م.

)53( لقاء مع مديرة املدرسة العربية اإلعدادية ببندر رسي بكاوان يف مكتبها الساعة 10 صباحا يوم 

اخلميس 11 مايو 2017م.
)54(Bahagian Kajian Dan Sumber Maklumat JPI Statistik Keramaian Penuntut 

Jabatan Pengajian Islam Bagi Tahun 19981419/. No File: 101997//Pt.1.

)55( لقاء مع مديرة املدرسة العربية اإلعدادية بربيب يف مكتبها الساعة 10 صباحا يوم الثالثاء 9 مايو 
2017م.
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)56( قسم املناهج التعليمية بإدارة الدراسات اإلسالمية وزارة الشؤون الدينية، حصص التدريس يف 

املدارس العربية، رقم امللف: اللغة العربية/96/03.

)57( لقاءات فريق الدراسة مع رؤساء أقسام اللغة العربية باملدارس العربية، والسادة مديري املدارس 

يف الفرتة من اإلثنني25 -29 أبريل 2017م.

)58(Perkembangan Pendidikan Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam, Pasca 

Merdeka 19582006-, Hajah Mariani binti Haji Abd Hamid, Tesis Master. Jabatan 

Sejarah, Fakulti Sastera & Sains Sosial, UBD: Negara Brunei Darussalam, 2007, 

Hlm: 152153-.

بمكتبها  العربية  اللغة  مناهج  بنت حاج سالت رئيس قسم  لقاء مع األستاذة حاجة سالوايت   )59(

بوزارة الشؤون الدينية يف الساعة العارشة يوم األربعاء 10 مايو 2017م، وقد أطلعت فريق الدراسة 

عىل سجالت املناهج يف مراحل تطورها املختلفة.

)60( من كلمة وزير الشؤون الدينية التي ألقاها يف مؤمتر »بروناي دولة الذكر« الذي أقامته السلطنة 

العلمي عام 2010م، وقد رجع فريق البحث إىل  عام 2008م، وطبع جملس الوزراء سجل املؤمتر 

الكلمة املخطوطة يف مقابلته لوزير الشؤون الدينية السابق.

)61(Perkembangan Pendidikan Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam, Pasca 

Merdeka 19582006-, Hajah Mariani binti Haji Abd Hamid, Tesis Master. Jabatan 

Sejarah, Fakulti Sastera & Sains Sosial, UBD: Negara Brunei Darussalam, 2007, 

Hlm: 152153-.

)62( لقاء مع األستاذ حممود طلعت البديوي رئيس قسم اللغة العربية بمعهد حتفيظ القرأن الساعة 

10 يوم اإلثنني 18 مايو 2017.

دار  بروناي  بسلطنة  الرتبية  بوزارة  العامة  الثانوية  املدارس  يف  العربية  اللغة  تعليم  عن  تقرير   )63(

السالم، غري منشور، أطلع رئيس قسم اللغة املاليوية والعربية بإدارة املناهج التعليمية بوزارة الرتبية 

فريق الدراسة عليه.
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قيِ آْسيا وكثري  حتتفظ سلطنة بروناي دار السالم بعالقات ثقافية جيدة مع دول َجنُوبيِ رَشْ
من البالد العربية، ففي املؤمتر العاملي اخلاص بشؤون الزكاة الذي انعقد يف ماليزيا )7 من ذي 
القعدة 1427 هـ - 28 من نوفمرب 2006 م( أكدت سلطنة بروناي عىل لسان وزير الشؤون 
الدينية عىل حرصها "عىل االحتفاظ بعالقات قوية مع بلدان العامل اإلسالمي يف جمال تبادل 
اخلربات واملعلومات من خالل عقد املؤمترات والندوات العلمية.. فسلطنة بروناي دار 
يِّ املشاركني يف ُمنَظََّمُة اآلْسيان  ْن َأعضاءيِ ُمنَظََّمةيِ امْلُْؤمَتَريِ اإلسالميِ السالم، وإندونسيا وماليزيا ميِ
قيِ آْسيا، هَي - باإلضافة إىل الثالثة  َة دَوٍل يف َمنْطيَِقةيِ َجنُوبيِ رَشْ )ASEAN( التي َتُضمُّ َعرْشَ
-الفلبني، وسنغافورة، وتايالند، والوس وفيتنام، وميانمر، وكامبوديا، وبني تلك الدول التي 
جتمعهم مجيعا روابط اقتصادية قوية بالسلطنة تتوثق الصالت الثقافية مع ماليزيا وإندونيسيا 
ينيةيِ يف تلك الدول سنويا يف لقاء ُأْطليَِق عليه اْسُم  وسنغافورة، فيلتقى وزراء الشؤونيِ الدِّ
ه مندوبون من تايالند والفلبني، وهيُدُف هذا االجتامُع إىل التعاونيِ  )MABIMS( وحيرُضُ
، وتبادليِ الزياراتيِ بني  يِّ الوثيقيِ بينها يف: شؤونيِ الدعوةيِ اإلسالمية، والتعليميِ والبْحثيِ العلميِ
َيةيِ ُقْدراتيِ العَلامءيِ اجْلُُدديِ، وَرْفعيِ ُمْسَتواُهْم يف اْلَفَتاَوى  ، وَتنْميِ امةيِ العلامء، ومكافحةيِ املذاهبيِ اهْلَدَّ
؛ لذا مل يكن غريًبا أن يكون أول ابتعاث خارج بروناي إىل مدرسة اجلنيد  يَّةيِ ْلميِ واْلُبُحوثيِ اْلعيِ
اإلسالمية يف سنغافورة ثم إىل املعهد اإلسالمي يف ماليزيا، وال خيفى أن التبادل العلمي الذي 

)١(
عالقات �سلطنة بروناي الثقافية بالدول العربية
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حتّدث عنه وزير الشؤون الدينية يدخل فيه تعليم اللغة العربية، فالسلطنة تتعامل مع تعليم 
اللغة العربية كشأن ديني يندرج كل ما يتصل به حتت وزارة الشؤون الدينية.

ومتتلك السلطنة عالقات قوية بالعامل اإلسالمي، فتحرص عىل املشاركة يف املؤمترات 
األوقاف  وزراء  أو  اخلارجية  وزراء  مستوى  عىل  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  الدورية 
والشؤون اإلسالمية، بل وتتصدر دول جنوب رشق آسيا أحيانا يف املحافل اإلسالمية 
والشؤون  األوقاف  لوزراء  الثامن  املؤمتر  منها  عديدة،  مرات  يف  عنها  فنابت  الدولية، 
اإلسالمية الذي انعقد يف مدينة جدة يف 29 مجادي األوىل عام1430هـ 24 من مايو 
والشؤون  األوقاف  وزارات  ومسؤولية  الفكري  "األمن  موضوعه  وكان  م،   2009
اإلسالمية يف حتقيقه" حيث ألقى  معايل وزير الشؤون الدينية بيهن داتوء الدكتور احلاج 
آسيا،)1(  رشق  جنوب  يف  الدينية  الشؤون  وزراء  كلمة  رسودين،  احلاج  بن  زين  حممد 
اخلارجية  وزراء  اجتامع  يف  الدينية  الشؤون  وزير  بكلمة  عنهم  بروناي  سلطنة  ونابت 
غينيا،  عاصمة  كوناكري  يف  انعقد  الذي  والعرشين  الثالث  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة 
وكذلك يف مؤمتر الوعظ واإلرشاد واخلطابة الذي انعقد يف اململكة األردنية اهلاشمية 

يف عام 1425هـ -2004م بعنوان نحو خطاب إسالمي معارص. 

متتلك  التي  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  دول  مقدمة  يف  العربية  مرص  مجهورية  وتأيت 
نفوس  يف  مكانة  من  الرشيف  لألزهر  بام  بروناي  سلطنة  مع  متميزة  ثقافية  عالقات 
إليها  السلطنة  من  الطالب  ابتعاث  يتم  دولة  أكثر  فمرص  آسيا،  رشق  جنوب  مسلمي 
كام سيأيت.. ومل تتخلف السلطنة غالبا عن املشاركة يف املؤمترات السنوية التي ُينظمها 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بجمهورية مرص العربية سنوًيا، ومنها "مؤمتر عطاء 
األديان خلدمة اإلنسان" يف صيف عام 1995م برعاية فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد 
احلق عىل جاد احلق شيخ األزهر والدكتور حممد عيل حمجوب وزير األوقاف ورئيس 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، واملؤمتر العام العرشين للمجلس األعىل للشؤون 
اإلسالمية الذي انعقد بالقاهرة يف الفرتة من 16ـ 19 مارس 2008 م ، حتت عنوان 
الدكتور حممود محدي  له األستاذ  " الذي دعا  املجتمعي يف اإلسالم  األمن  "مقومات 
العام  واملؤمتر  اإلسالمية،  للشؤون  األعىل  املجلس  ورئيس  األوقاف  وزير  زقزوق 
الواحد والعرشين للمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية الذي انعقد بالقاهرة يف الفرتة 
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من 5 ـ 8 مارس 2009 م، حتت عنوان " جتديد الفكر اإلسالمي" واملؤمتر العام الثاين 
والعرشين للمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية الذي انعقد بالقاهرة يف الفرتة من 22- 
"مقاصد الرشيعة اإلسالمية وقضايا العرص" وصوال  25 فرباير 2010م حتت عنوان 

إىل مؤمتره السادس والعرشين يف 14 من مايو 2016م.

خلرجيي  العاملية  للرابطة  العلمية  الفاعليات  يف  املشاركة  عىل  السلطنة  حرصت  كام 
َحْوَل  انعقد  الذي  األزهريِ  جييِي  َرِّ خليِ اْلعامَليِيَّةيِ  ليِلّرابطةيِ  سيِ  اخْلاميِ امْلُْلَتَقى  ومنها:  األزهر، 
يٍَّة  نَّةيِ واجْلاَمعةيِ َنْحَو َوَسطيِيٍَّة إسالميِ يِّ إماميِ أْهليِ السُّ : "اإلماميِ َأيبيِ احْلََسنيِ األَْشَعريِ َمْوضوعيِ
وزير  خالهلا  والتقى  م،   2010 مايو   11 إىل   8 من  الفرتة  َف" يف  والتََّطرُّ اْلُغُلوَّ  ُه  ُتَواجيِ
الدكتور أمحد حممد  اإلمام األكرب األستاذ  السلطنة فضيلة  الدينية رئيس وفد  الشؤون 
الدينية عىل حرص  الشؤون  وزير  وأكد خالله  القاهرة،  األزهر يف  الطيب شيخ  أمحد 
مرَص  إىل  السالميِ  داريِ  بروناي  ن  ميِ امَلْبُعوثيِني  َقَوافيِليِ  إرساليِ  "َتوايل  عىل  بروناي  سلطنة 
تِّينَاتيِ الَقْرنيِ املايض إىل اآلن حتى وصَل عَدُد  يِم يف جامعةيِ األزهريِ منُذ سيِ مليَُِواَصَلةيِ ديَِراَساهتيِ
ا  َزاَراهتيِ َيْعَمُلون مجيعا يف قيَِطاعاتيِ الدولةيِ َوويِ جًيا   ْن جامعةيِ األزهريِ 402 َخرِّ اخلَرجييِني ميِ
ةيِ ـ خصوصا يف وزارة الشؤون الدينية ـ  َياديِيَّ بيِ اْلقيِ ، فمنهم َمْن َيْعَمُل يف امَلنَاصيِ املختلفةيِ
وناي داريِ السالميِ يف الدوليِ العربيةيِ  ليِرَبُ ِّ سفراء  ْبُلومايسيِ ْلكيِ الدِّ ومنهم َمْن يعمُل يف السِّ
، ووصل عدد معلمي سلطنة بروناي الذين حصلوا عىل دورات تدريبية  وغرييِ العربيةيِ
ًبا خالل  لَغةيِ العربيةيِ لغرييِ الناطيِقيِني هبا إىل ثالثة وعرشين ُمَتَدرِّ ُمَكثََّفٍة يف مرص يف تعليم الُّ
معهديِ  جييِي  َخرِّ مْن  عدًدا  الرشيف  األزهر  استقبل  كذلك  األخرية،  الثالث  السنوات 
َمْعَهَدييِ  م يف  ديِراَستيِهيِ لُيواصلوا  الكريم؛  القرآنيِ  لتحفيظيِ  البلقية  السلطان احلاج حسن 
رْصَ  ، كام أنَّ هناك َمْبُعوثيِني مَن ميِ القراءاتيِ بيُِشرْبا واإلسكندرية التابيَِعنْييِ لألزهر الرشيفيِ
يةيِ واإلعداديةيِ بالسلطنة." )2(  يةيِ والثاَنويِ عيِ ل التعليميِ اجلاميِ واألزهريِ يعملون يف خُمَْتَلفيِ َمَراحيِ

وأوىل شيوخ األزهر املتعاقبني عناية بالعالقات الثقافية مع السلطنة، وقد جتىل ذلك 
يف زيارة شيخ األزهر األستاذ الدكتور حممد سيد طنطاوي لسلطنة بروناي دار السالم 
يف الرابع من مجادي األوىل 1427هـ - 1 يونيو 2006م، وافتتاح األستاذ الدكتور أمحد 
الطيب اإلمام األكرب شيخ األزهر أعامل املؤمتر الدويل لوزارة الشؤون الدينية بسلطنة 
بروناي دار السالم الذي انعقد يف السلطنة حتت رعاية صاحب اجلاللة السلطان احلاج 
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حسن البلقية معز الدين والدول يف الفرتة من: 25- 27 ربيع الثاين 1432 هـ، املوافق: 
29-31 مارس 2011م، وكان موضوعه "عقيدة أهل السنة واجلامعة وسطية ثابتة"، 
وقدم ورقة املؤمتر الرئيسية يف حضور صاحب اجلاللة السلطان احلاج حسن البلقية معز 

الدين والدولة، وكان عنواهنا مكانة األزهر الرشيف ودوره يف نرش وسطية اإلسالم.

من جانب آخر مجع سلطنة بروناي وسلطنة عامن عالقات علمية متميزة أّكدهتا مذكرة 
التفاهم التي ُوّقعت بني الدولتني يف 28 أكتوبر عام 1996م يف اللقاء الذي مجع بني صاحب 
املعايل بيهن جاواتن لوار فكرما راج داتوء رسي أوتام دكتور أستاذ حاج أوانج حممد زين 
بن حاج رسودين وزير الشؤون الدينية بربوناي دار السالم ومعايل األستاذ الفاضل محود 
بن عبد اهلل احلارثى وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية بسلطنة عامن عند زيارته 
لسلطنة بروناي دار السالم، وقد شارك وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي سلطنة عامن 
افتتاح مسجد السلطان قابوس يف الفرتة )13:10صفر 1422هـ املوافق 3: 6مايو2001 
األفكار  وتبادل  للتباحث  عامن  سلطان  سعيد  بن  قابوس  السلطان  بجاللة  والتقى  م( 
والرؤى، وشارك وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي يف 7-10 إبريل 2012م يف مؤمتر 
سلطنة عامن حول "تطور العلوم الفقهية يف عامن" والتقى بمعايل الشيخ عبد اهلل بن حممد بن 

عبد اهلل الساملي وزير األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عامن. 

بمجموعة  املشاركة  عىل  املاضية  سنوات  األربع  طيلة  عامن  سلطنة  حرصت  وقد 
من اإلصدارات والكتب التي تتعلق بالفقه والتفسري واللغة العربية واألدب والتاريخ 
التي  القصرية  الوثائقية  واألفالم  اإلعالمية،  وامللصقات  والثقافية  الرتاثية  واملنتجات 
حتكي تاريخ السلطنة وإنجازاهتا احلضارية يف معرض بروناي الدويل للكتاب الذي يتم 
تنظيمه بصفة دورية متزامنًا مع احتفال بروناي دار السالم بعيدها الوطني، ويف سياق 
متصل ًتشارك بروناي دار السالم يف معرض مسقط الدويل للكتاب منذ عام 2015م 

يف إطار تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين يف جمال التعاون الثقايف، والتبادل املعريف. 

السلطان  منحت كلية  والعلمي  الثقايف  للتعاون  الُعامين  الربنامج  إطار  ويف 
للطالب  دورية  دراسية"  مقاعد  "أربعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  قابوس 
من  بداية  التعاون  هذا  بدأ  وقد  أسابيع،  ثامنية  ملدة  العربية  اللغة  لدراسة  الربوناويني 
العام الدرايس 2014- 2015، كام ختّرج من جامعة بروناي دار السالم )UBD( عىل 
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األدبية  التخصصات  من  العديد  يف  الُعامنيني  الطالب  من  عدد  املاضية  األعوام  مدار 
يف  البكالوريوس  درجة  عىل  ُعامنية  طالبة  حصلت  كام  املاجستري،  برامج  يف  والعلمية 
تقنية املعلومات من جامعة بروناي التقنية )UTB( وحاليًا يوجد طالب ُعامين يف جامعة 
بروناي دار السالم لدراسة املاجستري يف اهلندسة الكيميائية، يف إطار املنحة احلكومية 

التي قدمتها حكومة بروناي للطالب األجانب للعام 2016م/2017م.

نت سفارة سلطنة عامن يف العاصمة الربوناوية بندر رسي بكاوان  من ناحية ثانية دشَّ
جامعة  بمكتبة  الُعامنية  اإلصدارات  ركن  2016م  فرباير   29 املوافق  اإلثنني  يوم  يف 
السلطان الرشيف عيل اإلسالمية، وقد ضّم  مخسامئة كتاب وإصدار عامين، كام دّشنت 
سفارة سلطنة عامن يف يوم الثالثاء املوافق 9 مايو 2017 ركن اإلصدارات الُعامنية بمكتبة 
جامعة بروناي دار السالم بحضور معايل وزير الثقافة والشباب والرياضة بربوناي دار 
السالم، وقد ضّم أكثر من سبعامئة كتاب وإصدار تسلط الضوء عىل إسهامات الكتاب 
واملفكرين والباحثني الُعامنيني بام ُيلّبي احتياجات طلبة العلم والباحثني يف شتى جوانب 
سعادة  ه  نوَّ وقد  الُعامين،  والثقايف  والفكري  احلضاري  باملوروث  وللتعريف  املعرفة، 
الشيخ أمحد بن هاشل املسكري سفري السلطنة املعتمد لدى بروناي إىل أن إنشاء ركن 
اإلصدارات الُعامنية أتى يف إطار اجلهود التي تبذهلا السفارة بالتنسيق مع اجلهات الرسمية 
بربوناي للمسامهة يف نرش اللغة العربية يف أوساط املجتمع الربوناوي املحب والشغوف 
لتعلم لغة الضاد، وأثنى نائب مدير جامعة بروناي دار السالم للشؤون األكاديمية عىل 
ل أن تقوم به  القيمة الثقافية والعلمية لركن اإلصدارات الُعامنية والدور الذي من املؤمَّ
يف إثراء الساحة الثقافية الربوناوية، كام قدمت السفارة جمموعة من الكتب ملكتبة مدرسة 
"سياميون" الثانوية احلكومية بالقرية املائية حول اجلوانب احلضارية والرتاثية والتارخيية 
والسياحية للسلطنة، وذلك بناًء عىل طلب تقدمت به مديرة املدرسة للبعثة، رغبة منها 
يف تعريف طالهبا بالسلطنة ومقوماهتا الثقافية، والسياحية، واجلغرافية املختلفة يف ظل 
أوجه التشابه العديدة بني البلدين الشقيقني، وعالقات التعاون األخوية الوثيقة بينهام.

الفرتة  خالل  بكاوان  رسي  بندر  الربوناوية  العاصمة  يف  عامن  سلطنة  نّظمت  وقد 
من 11-15 نوفمرب 2014م "األيام الثقافية الُعامنية" وذلك بمناسبة مرور ثالثني عاما 
عىل تأسيس العالقات الدبلوماسية بني سلطنة ُعامن وبروناي دار السالم، وتضمنت 
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األيام الثقافية تقديم العديد من الفقرات الثقافية والفنية، كام شاركت سلطنة عامن يف 
والرياضة حتت شعار:  والشباب  الثقافة  أقامته وزارة  الذي  الثقايف  املهرجان  فعاليات 
بجناح  السفارة  وشاركت  2015م(،  أبريل   5-3( الفرتة  وبلدك" يف  بلدي  "بروناي 
السلطان  أقامته جامعة  الذي  العربية واحلضارة اإلسالمية  اللغة  فعاليات مهرجان  يف 
الرشيف عيل اإلسالمية، خالل الفرتة )9:5 أكتوبر 2015م( ونظمت وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية يف سلطنة ُعامن بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الربوناوية، معرض 
"التسامح، التفاهم، التعايش: رسالة اإلسالم من ُعامن"، خالل الفرتة من 29 نوفمرب 
إىل1 ديسمرب 2016م بمدرسة جريودونج الدولية يف العاصمة الربوناوية بندر رسي 
أبرزت حرص  التي  الفقرات  العديد من  تقديم  املعرض  فعاليات  بكاوان، وتضمنت 
األمم  بني  السلمي  والتفاهم  املشرتك  التعايش  ثقافة  وتعزيز  نرش  عىل  ُعامن  سلطنة 

والثقافات والشعوب.

وشاركت وزارة التعليم العايل بسلطنة عامن ممثلة يف كلية العلوم التطبيقية يف املؤمتر 
الذي نظمته جامعة الرشيف  العربية يف جنوب رشق آسيا  اللغة  لتعليم  الدويل األول 
بندر رسي بكاوان يف 1-2فرباير 2017، وأهدت جامعات  عىل اإلسالمية وجامعة 
الذي  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  "مرحًبا"  برنامج  من  نسخ  ثالث  بروناي 

قامت كلية العلوم التطبيقية بسلطنة عامن بإعداده. )3(

من ناحية أخرى وّقعت سلطنة بروناي مع اململكة األردنية اتفاقية تعاون يف جمال 
حتت  انعقد  الذي  واخلطابة  واإلرشاد  الوعظ  مؤمتر  هامش  عىل  اإلسالمية  الشؤون 
عنوان "نحو خطاب إسالمي معارص"، باململكة األردنية اهلاشمية يف الفرتة من 7-5 
شوال 1425هـ املوافق 28-30 نوفمرب 2004م، وشارك فيه وفٌد من سلطنة بروناي 
برئاسة وزير الشؤون الدينية صاحب املعايل بيهن داتوء رسي أوتام دكتور أستاذ أوانج 
لتمثل  األردنية  اململكة  من  دعوة  عىل  بناء  رسودين  حممد  احلاج  بن  زين  حممد  احلاج 
سلطنة بروناي دول جنوب رشق آسيا، ويف الفرتة )20: 23 مارس 2012م( زار وزير 
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ورئيس املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية 
دار  بروناي  سلطنة  العبادي  السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  اهلاشمية  األردنية  باململكة 
السالم والتقى بنظريه وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي وتناول خالل اللقاء سبل 
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توسيع جماالت التعاون الثقايف والدعوي بني الدولتني. 

إليها طالب  ُيسافر  التي  العربية  الدول  الثانية بني  املرتبة  األردنية يف  اململكة  وتأيت 
جاذبة  بيئة  فهي  الريموك  جامعة  السيام  والعربية،  اإلسالمية  العلوم  لدراسة  بروناي 
لطلبة سلطنة بروناي الراغبني يف استكامل دراستهم ملرحلتي البكالوريوس واملاجستري 
بروناي  بمنح حكومية من سلطنة  الدراسة  تلك  التخصصات سواء كانت  يف خمتلف 
أو عىل نفقتهم اخلاصة، كام ترتبط جامعة الريموك مع جامعة الرشيف عىل اإلسالمية 
الطرفني،  بني  والطلبة  التدريسية  اهليئة  أعضاء  تبادل  عىل  تنّص  علمي  تعاون  باتفاقية 
بحوث  وإجراء  املشرتك،  االهتامم  ذات  جماالت  يف  مشرتكة  أكاديمية  برامج  وإنشاء 
ومشاريع علمية مشرتكة، إضافة اىل إقامة ورش عمل علمية وبرامج تدريبية بمشاركة 

الطرفني، وتبادل املطبوعات واملنشورات العلمية الصادرة عن اجلامعتني.

وعىل صعيد آخر ترتبط سلطنة بروناي بعالقات قوية مع اململكة العربية السعودية، 
ففي عام 1992م تمَّ متثيل اململكة العربية السعودية بدبلومايس غري مقيم بالسلطنة من 
خالل السفارة السعودية يف الفلبني، وتركز معظم عمله عىل تأشريات احلج والعمرة، 
 1995 عام  ويف  باململكة،  اجتامعات  أو  مؤمترات  يف  بروناويني  مسؤولني  ومشاركة 
قائم  بمستوى  بكاوان(  رسي  )بندر  الربوناوية  العاصمة  يف  اململكة  سفارة  افتتاح  تم 
باألعامل، ويف يناير عام 2001 تم تعيني أول سفري سعودي لدى سلطنة بروناي، ويف 
االقتصادي  املشرتك  التعاون  مسودة  عىل  األوىل  باألحرف  التوقيع  تّم  2001م  يوليو 
بني  والرياضة  الشباب  قطاع  والثقايف ويف  والتعليمي  والفني  واالستثامري  والتجاري 
ومتت  بروناي،  خارجية  وزارة  بمقر  السالم  دار  بروناي  وسلطنة  اململكة  حكومتي 
زيارة  مع  2007م   - 1427هـ  عام  يف  البلدين  حكومتي  من  عليها  النهائية  املصادقة 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدين للسلطنة، ووقعها 
جوك  ليم  بيهن  والتجارة  اخلارجية  للشؤون  الثاين  الوزير  بروناي  سلطنة  جانب  عن 

سينج.

ويف شهر رمضان من عام 1419هـ قام السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار 
السالم بزيارة للمملكة العربية السعودية التقى خالهلا بخادم احلرمني الرشيفني امللك 
فهد بن عبد العزيز، وبحثا معا سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، وشهد 19 ذي 
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احلجة من عام 1418هـ أول زيارة للملك سلامن بن عبد العزيز إىل سلطنة بروناي، 
وكان حينها أمرًيا ملنطقة الرياض، ثم عاد إليها مرًة أخرى بعد عقدين من الزمن، فزارها 

خادم احلرمني الرشيفني يف السادس من مارس 2017م.

بسلطنة  الدينية  للرتبية  بكاوان  رسي  جامعة  من  وفد  زيارة  1433هـ  عام  وشهد 
بروناي دار السالم جلامعة أم القرى استمرت مخسة أيام تضمنت لقاء مع مدير اجلامعة 
احلج  ألبحاث  الرشيفني  احلرمني  خادم  معهد  زيارة  عىل  عالوة  كلياهتا  بني  وجولة 
والعمرة ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وتعرف الوفد خالل اجلولة عىل 
سنوية  دراسية  منح  وتوفري  العربية،  اللغة  بتعليم  عناية  من  اململكة  حكومة  تقدمه  ما 
وآداهبا،  وعلومها  العربية  اللغة  لتعلم  العامل  أقطار  خمتلف  من  اإلسالمية  األمة  ألبناء 
وجاءت زيارة الوفد جلامعة أم القرى يف إطار اتفاق التعاون العلمي بني وزارة التعليم 

العايل يف اململكة العربية السعودية وجامعات سلطنة بروناي. )4(

املؤمتر  ذلك  ومن  للمملكة،  الدولية  املؤمترات  يف  املشاركة  عىل  السلطنة  وحترص 
الدويل الذي دعا إليه سعادة الدكتور مسفر بن عبد اهلل البرش املدير التنفيذي جلائزة نايف 
بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعارصة، ورئيس 
العالج - اآلثار"  "األسباب -  التكفري  العاملي عن ظاهرة  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة 
والدراسات  النبوية  للسنة  العاملية  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  جائزة  نظمته  الذي 
اإلسالمية املعارصة بالتعاون مع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باملدينة املنورة 
برعاية  أيام  ثالثة  ملدة  م   2011 سبتمرب   20 املوافق:  1432هـ،  شوال   22 بتاريخ: 
العامل اإلسالمي  لرابطة  العزيز، وكان  بن عبد  اهلل  امللك عبد  الرشيفني  خادم احلرمني 
يف مكة املكرمة دور كبري يف توثيق العالقة بني السلطنة واململكة العربية السعودية، فقد 
األول  امللتقى  من  بداية  الرابطة  نظمتها  التي  العلمية  الفاعليات  يف  السلطنة  شاركت 
الرابطة حتت  أمني عام  الرتكي  املحسن  بن عبد  اهلل  الدكتور عبد  إليه معايل  الذي دعا 
عنوان "وحدة األمة اإلسالمية" يف الفرتة من 3 - 5 ربيع األول 1427هـ، املوافق: 1- 
3 إبريل 2006م، وألقى صاحب املعايل بيهن داتوء دكتور احلاج حممد زين بن احلاج 
رسودين وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السالم يف جلسة املؤمتر الرابعة كلمة 
السلطنة حول موضوع معوقات الوحدة وسبل عالجها، ونظمت الرابطة بالتعاون مع 
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وزارة الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السالم، مؤمتر "الوسطية يف االسالم.. اإلمام 
الشافعي أنموذجا" الذي أقيم بسلطنة بروناي يف 9-10 نوفمرب 2015م برعاية جاللة 
بكلمة عن  املؤمتر  فاعليات  افتتح  الذي  بروناي  البلقيه سلطان  احلاج حسن  السلطان 
وسطية اإلسالم، كام ُتشارك رابطة اجلامعات اإلسالمية جامعة الرشيف عىل اإلسالمية 
وجامعة بندر رسي بكاوان يف تنظيم مؤمتر دويل حول "دور اجلامعات يف تعليم اللغة 
العربية والعلوم الرشعية يف العامل اإلسالمي" يف 23-24 ذي احلجة 1438هـ املوافق 

13-14 سبتمرب 2017م. 

اعتامد  السعودية  العربية  واململكة  بروناي  سلطنة  بني  الثقايف  التبادل  مظاهر  ومن 
اخلامس  الصف  لطالب  العربية  اللغة  تعليم  يف  بروناي  بسلطنة  العربية  املدارس 
"العربية بني يديك"  والسادس والسابع والثامن منذ سنة 2008م عىل سلسلة كتاب 
الدكتور  وتأليف  السعودية،  العربية  باململكة  للجميع  العربية  مؤسسة  عن  الصادر 
عبد  حممد  والدكتور  حسني  الطاهر  خمتار  والدكتور  الفوزان،  إبراهيم  بن  الرمحن  عبد 
الصادرة  الثالثة  الطبعة  هي  بالسلطنة  املتداولة  والطبعة  فضل،  حممد  والدكتور  اخلالق 
سنة 1428هـ -2007م، وكذلك أدخل إىل املناهج الدراسية بالسلطنة عام 2008م 
سلسلة كتاب تعليم اللغة العربية الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية.

ويقف موسم احلج شاهًدا عىل عمق العالقات بني اململكة وبروناي، حيث يشهد 
توافد العديد من مسلمي بروناي دار السالم ألداء مناسك احلج، وقد تقدمهم يف مرات 
املستوى  رفيع  وفد  زيارة  يمر عام دون  يكاد  البلقيه، وال  السلطان حسن  عدة جاللة 
ومتطلبات  ترتيبات  ملناقشة وبحث  السعودية؛  العربية  اململكة  إىل  بروناي  من سلطنة 
شؤون حجاج بروناي دار السالم يف املؤمتر السنوي الذي تعقده وزارة احلج، وتشيد 
السلطنة عىل لسان وزير الشؤون الدينية يف كل مرة بجهود اململكة يف تقديم اخلدمات 
يٍة  َج الَتْوعيِ ةيِ وَبراميِ والرعاية املناسبة حلجاج بيت اهلل احلرام، وإمدادهم بالُكُتبيِ اإلْرشاديِيَّ
مجةيِ  عيِ امللكيِ فهد وُنَسخا لرَتْ َف جُمَمَّ التي حيتاجون إليها، كام هُتدى حجاج السلطنة َمَصاحيِ
معاين القرآنيِ الكريميِ باملالوية، وقد وصلت بعثة حجاج بروناي إىل حوايل 1700 حاج 

ومخسني مرافق طبي وإداري منذ عام 2015م.
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وإدارة  العربية،  باللغة  كلامهتم  إلقاء  عىل  املتعاقبني  السلطنة  وزراء  حرص  وقد 
اجللسات التي ُتسند إليهم بالعربية، وإجراء العديد من اللقاءات عىل هامش مؤمترات 
واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  بوزير  املؤمترات  من  غريه  أو  احلج 
اللجنة  ورئيس  العلامء  كبار  هيئة  ورئيس  العام  واملفتي  السعودية،  العربية  باململكة 
املدينة  منطقة  وأمري  السعودية،  العربية  باململكة  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة 
املنورة، وبعض املؤسسات األهلية مثل املؤسسة األهلية لألدالء، ووزير العدل ورئيس 

املجلس األعىل للقضاء باململكة.

 ويعد وفود السلطنة إىل اململكة أكرب وفود السلطنة إىل دولة عربية عىل حد تعبري 
السالميِ ثالثَة َعرَشَ عضًوا  الوزير السابق، فعىل سبيل املثال ضم َوْفَد َسْلَطنةيِ بروناي داريِ
بن  حممد  احلاج  دكتور  ستيا  رسي  داتوء  بنجريان  الدينيةيِ  ؤونيِ  الشُّ وزيريِ  م  هيِ رأسيِ عىل 
ماهاراج  رسي  داتوء  بيهن  السامحة  صاحب  ةيِ  يَّ وُعْضويِ الرمحن،  عبد  احلاج  بنجريان 
السالم،  دار  بروناي  مفتي  ُجنيد  بن  العزيز  عبد  دكتور حاج  بادوكا رسي ستيا  داتوء 
وصاحب السعادة بيهن أورغ كايا ليال وجايا داتوء رسي ستيا دكتور أوانج حاج عبد 
العزيز بن بيهن داتوء أودانا خطيب داتوء رسي بادوكا أوانج حاج عمر وكيل املجلس 
دكتور  ستيا  رسي  بادوكا  داتوء  خطيب  رساج  بيهن  الفضيلة  وصاحب  اإلسالمي، 
وصاحب  الرشعية،  املحكمة  قضاة  رئيس  إبراهيم  حاج  بن  حييى  أوانج  حاج  أستاذ 
قايض  كفيل،  حاج  بادوكا  داتوء  بن  كفراوي  أوانج  حاج  بادوكا  رسي  داتوء  املعرفة 
داتوء  الفاضل  والسيد  العام،  النائب  نائب  السعادة  وصاحب  املدنية،  املحكمة  قضاة 
الوزراء، وأوانج حييى بن حاج  إدارة جملس  نائب وزير  الوهاب بن جونيد  حاج عبد 
إدريس، األمني الدائم بإدارة جملس الوزراء، وداتوء رسي ستيا أوانج حاج عبد العزيز 
الدينية، والسيد  الدائم بوزارة الشؤون  بن أورغ كايا مهراج ليال حاج يوسف األمني 
الفاضل داتوء رسي ستيا حاج تاسيم بن حاج أكيم مدير وحدة القوانني اإلسالمية، 
والسيد الفاضل حاج جوهر بن حممد رئيس املدعيني الرشعيني، واحلاج حسن بن حاج 
متايل القائم بأعامل رئيس إدارة شؤون السجالت وامللفات واملراجع باملحاكم الرشعية، 
حيِ  ، وإدارةيِ املفتي، وإدارةيِ الرشَّ ؤونيِ الدينيةيِ باإلضافة إىل ثامنيةيِ من كبار موظفي وزارةيِ الشُّ

، َوَوزارةيِ الصحة.        جونيِ ، وإدارةيِ السُّ طةيِ ْ ، وإدارةيِ الرشُّ والتوضيحيِ
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من ناحية أخرى أكدت دولة قطر عىل لسان سفريها بالسلطنة يف أكثر من مناسبة 
عىل استعدادها للمشاركة يف خدمة اللغة العربية ونرش الثقافة اإلسالمية يف السلطنة، 
بجامعة  الطالب  بمركز  ُعقد  الذي  العربية  اللغة  مهرجان  يف  فاعلة  بصورة  فشاركت 
بروناي دار السالم يف أبريل 2014م، كام شاركت يف مهرجان التخرج لعام 2015م 
بجامعة السلطان الرشيف عىل اإلسالمية الذي ُنظم حتت شعار "اللغة العربية واحلضارة 
كتًبا ومطبوعات  الذاكرين"، وقدمت قطر من خالل سفارهتا  اإلسالمية: حافز جليل 
كام  السالم،  دار  بروناي  يف  التعليمية  واإلدارات  املؤسسات  من  لعدد  العربية  باللغة 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  -عضو  قطر  مناظرات  مركز  بروناي  سلطنة  شاركت 
بدايتها من  منذ  العربية  باللغة  اجلامعات  ملناظرات  الدولية  البطولة   - املجتمع  وتنمية 
تطوير  بغية  ومناظرات عامة ومفتوحة  تدريبية  ُيصاحبها من ورش  وما  أعوام،  أربعة 

مستوى النقاش واحلوار البناء وتنمية التفكري الناقد وتعزيز اللغة العربية اإلقناعية.

 وترتبط السلطنة بعالقات ثقافية مع العديد من الدول العربية ففي مايو 2010 التقى 
وفد من سلطنة بروناي برئاسة وزير الشؤون الدينية بصاحب السمو أمري دولة الكويت 
املستشار  وفضيلة  العايل  والتعليم  الرتبية  ووزير  الصباح  األمحد  اجلابر  صباح  الشيخ 
األستاذ راشد عبد املحسن احلامد نائب رئيس جملس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
السلطنة  تستضيف  كام  الكويت،  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزير  العدل 
العرب ففي عام 1997م  الدعاة والعلامء  الثقافية كبار  الدولية وأنشطتها  يف مؤمتراهتا 
استضافت السلطنة الداعية الدكتور يوسف القرضاوي ومنحته جائزة السلطان حسن 
البلقية يف الفقه اإلسالمي، ووّجهت دعوة للداعية الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي 
األستاذ بجامعة دمشق إللقاء حمارضة حتت عنوان: "أثر عقيدة أهل السنة واجلامعة يف 
نّظمه مركز  الذي  الدويل  املؤمتر  الدول" عىل هامش  الطيبة بني  العالقات  احلفاظ عىل 
بالسلطنة حتت رعاية  الدينية  الشؤون  بوزارة  الدولية  الدعوة اإلسالمية واالتصاالت 
صاحب اجلاللة السلطان احلاج حسن البلقية معز الدين والدولة يف الفرتة )25: 27( 
باملركز  املؤمترات  صالة  يف  2011م  مارس   31-29 املوافق  هـ،   1432 الثاين  ربيع 
التجاري الدويل يف براكس بسلطنة بروناي دار السالم حتت عنوان "عقيدة أهل السنة 

واجلامعة: وسطية ثابتة" )5(  
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وأخريا فإن سلطنة بروناي دار السالم ترتبط بعالقات ثقافية قوية مع العديد من 
البالد العربية، وتلك الروابط ليست وليدة العرص احلديث بل متتد إىل ما قبل اإلسالم 
مع وصول التجار العرب إىل بالد جنوب رشق آسيا كام يرى بعض املؤرخني أو أهنا 
يتفق  فيكاد  آخرون)6(  يرى  كام  امليالدي  عرش  الرابع  أو  عرش،  الثالت  القرن  إىل  تعود 
الباحثون عىل دور العرب يف ازدهار حركة التعليم غري النظامي الذي رّكز عىل العلوم 
الدينية األساسية يف الزوايا واملصليات ساحات تعليم العرب ألهل بروناي قبل عام 
العرص  يف  العريب  والعامل  السلطنة  بني  رسمي  ثقايف  تبادل  أول  كان  حتى  1914م، 
احلديث عام 1940 عندما أسند جاللة السلطان أمحد تاج الدين إىل الشيخ عبد العزيز 
الشيمي أمر إنشاء أول مدرسة عربية؛ ألنه مل يكن بني أهل بروناي من هو مؤهل للقيام 
بتلك املهمة، وبدأت املدرسة عملها بحوايل 60 طالبا عام 1941م حتى توقفت بسبب 

احلرب العاملية الثانية واحتالل اليابان للسلطنة. )7(  
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بعام  بروناي  سلطنة  من  طاليب  ابتعاث  ألول  الباحثني  عامة  يؤرخ  الذي  الوقت  يف 
1954م، ترى إحدى الدراسات )8( أن أول ابتعاث كان قبل ذلك بثالثني عاما عندما 
للرتبية  إدريس  السلطان  معهد  إىل  األشخاص  من  عددا  1924م  احلكومة  أرسلت 
بتنجونج ماليم، بسلطنة فرياق لتوّفر عددا من املعلمني للمدارس املاليوية يف سلطنة 
بروناي، ولعل الباحثني مل يؤرخوا لبداية االبتعاث والتواصل الثقايف بتلك التجربة وال 
الشيمي  العزيز  الشيخ عبد  التي أرشف عليها  العربية  الدين  تاج  بتجربة مدرسة أمحد 

لضعف األثر الذي تركته تلك التجارب. 

والبالد  املاليو  اجلوار  ودول  بروناي  سلطنة  بني  الثقايف  التبادل  عالقات  أخذت  وقد 
العربية منًحا جديًدا يف عهد السلطان حاج عمر عىل سيف الدين، فعقب توليه أمور 
احلكم وجد التعليم السيام الديني يف حالة من الضعف الشديد، فأسس املجلس األعىل 
للدين اإلسالمي وإدارة الشؤون الدينية ثم املدارس الدينية التي هتتم بالتعليم الديني 
املاليزية   )Johor( جوهور  والية  من  بمتخصصني  مستعينًا  العربية  اللغة  ذلك  يف  بام 
يكن  فلم  1970م،  عام  حتى  الدينية  املدارس  وإدارة  الكامل  اإلرشاف  إليهم  أسند 
لدى سلطنة بروناي دار السالم كوادر إدارية وعلمية حملية؛ لذا كان برنامج االبتعاث 

)٢(
البتعاث الطالبي
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الطاليب للدراسة يف اخلارج، وقد اختارت السلطنة مؤسسات تعليمية ذات مكانة عاملية 
يف العامل اإلسالمي البتعاث طالهبا املتفوقني إليها لدراسة العلوم اإلسالمية والعربية، 
فكان أول ابتعاث لثالثة طالب من طالب الصف اخلامس إىل مدرسة اجلُنيد اإلسالمية 
بسنغافورة سنة 1950م، ثم ستة طالب إىل املعهـد اإلسالمي كالنج عـام 1956م، 
وكان أول ابتعاث من سلطنة بروناي دار السالم للدراسة باألزهر بأربعة طالب سنة 
1959م، وقد انتهى التدرج الوظيفي هبؤالء الطالب األربعة بعد التخرج من اجلامعة 
العالية  اإلجازة  درجة  نال  من  أول  منهم  فكان  بروناي،  سلطنة  يف  املناصب  أعىل  إىل 
)الليسانس( يف الرشيعة سنة 1963م، وهو بيهن جاواتن لوار فكرما راج داتوء رسي 
أوتاما الدكتـور األستاذ احلاج أوانج حممد زين بن حاج رسودين أول وزير للشؤون 
الدينية بالسلطنة. )9(  وداتوء رسي ستيا الدكتور احلاج أوانج حممد أمني بن بيهن داتو 
وسفري  اإلسالمية  الدعوة  مركز  رئيس  الرحيم  عبد  احلاج  بادوكا  داتوء  ديوا  فكرما 
كوادر  امُلوَفُدون  الطالب  شكل  فقد  وماليزيا،  وإندونيسيا  إيران  إىل  بروناي  سلطنة 

علمية سامهت يف اإلرساع بمسار التنمية والتطوير بالسلطنة.

الستكامل  اخلارج  إىل  العربية  املدارس  من  الطالب  إرسال  توقف  1975م  عام  ويف 
 )10( بالسلطنة،  اجلامعية  قبل  التعليمية  املؤسسات  تكوين  اكتامل  بعد  الثانوي  التعليم 
اإلسالمي  بروناي  معهد  ثم  بالعاصمة  البلقية  حسن  السلطان  مدرسة  مقدمتها  ويف 
الطالب  بإمكان  أصبح  حيث  توتونج  بمنطقة   )Bukit Bendera( بنديرا  بوكيت  يف 
داخل  دراستهم  يواصلوا  أن  بروناي  يف  الدينية  العلوم  شهادة  امتحان  يف  الناجحني 
السلطنة؛ لذا اقترص ابتعاث الطالب عىل املرحلة اجلامعية وما بعدها، فظلت الدراسة 

يف إحدى اجلامعات اإلسالمية حلام يراود كل أبناء بروناي.

الكلية  عىل  األمر  أول  يف  قارصا  بروناي  سلطنة  من  الطاليب  االبتعاث  برنامج  وكان 
أنه  إال  بمرص،  األزهر  وجامعة  بكالنتان،  للبنات  النعيم  وكلية  بسالنجور،  اإلسالمية 
والعلوم  العربية  اللغة  لدراسة  بروناي  طالب  إليها  امُلوَفد  الدول  تعددت  ما  رسعان 
اإلسالمية؛ لتشمل مرص وماليزيا واألردن وبريطانيا وسنغافورة، لكن ظّل جلامعة األزهر 
كيالنتان  مدينة  بامليزيا حتديدا يف  اإلسالمية  واملعاهد  العربية،  بجمهورية مرص  الرشيف 

والكلية اإلسالمية يف كالنج سالنجور نصيبا كبريا من الطالب املبتعثني إىل اخلارج. 
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وأوفدت سلطنة بروناي بني عام 1950 وعام 1983م حوايل )175( طالًبا للدراسة يف 
األزهر الرشيف مل ينجح منهم سوى )62( طالبا مما جعل السلطنة يف عام 1984م تضع 
املاليزية، فمن جيتاز االمتحان هو من  امتحان قياس مستوى أخذته من والية كيالنتان 
كان ُيمنح فرصة الستكامل تعليمه يف جامعة األزهر بمرص. )11( ثم تطّور نظام االبتعاث 
نظام جديد  بل وفق  املستوى  لقياس  كيالنتان  اختبار  يعد وفق  فلم  األزهر  إىل  الطاليب 
يسمح للطالب احلاصلني عىل شهادة الثانوية العليا بالتقدم للحصول عىل منحة دراسية، 
ثم يتّم اختيار الطالب احلاصلني عىل أعىل الدرجات، وظل هذا النظام حتى عامنا هذا.. 
احلر  التنافس  بنظام  دراسية  منحة  أربعني  سنويا  بالسلطنة  الدينية  الشؤون  وزارة  فتقدم 

للطالب والطالبات للدراسة باألزهر الرشيف خالل السنوات السبع األخرية. 

حيث  العربية،  اللغة  لتدريس  األوىل  النواة  اإلسالمية  الكليات  من  املتخرجون  ومّثل 
تكتفي وزارة الشؤون الدينية باحلصول عىل اإلجازة العالية يف إحدى ختصصات العلوم 
اإلسالمية لشغل وظيفة معلم لغة عربية، وال تشرتط أن تكون اإلجازة العالية يف اللغة 
العربية، حيث إن الطالب املبتعثني يميلون إىل دراسة العلوم الرشعية وليس العربية، 
دراسية  منح  اخلارج يف  إىل  املبتعثني  الطالب  فبني عدد )460( طالب وطالبة جمموع 
حكومية لنيل درجة اإلجازة العالية الليسانس يف الفرتة )1963-2017( اختار )83( 

طالبا دراسة اللغة العربية كام ستوضح اجلداول التالية. 

وتعرض الدراسة يف اجلدول التايل أسامء الطالب والدول التي ابتعثوا إليها، وسنوات 
العربية  العلوم  لدراسة  املنح  إلدارة  الرسمية  السجالت  يف  جاء  ما  وفق  خترجهم 

واإلسالمية التابعة إلدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية.
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الطالب الذين أكملوا دراستهم خارج سلطنة بروناي بمنحة من وزارة الشؤون الدينية )١٩6٣-٢٠١٧(

سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

1
احلاج أوانج 
حممد زين بن 
احلاج رسودين

الرشيعة 1963
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

احلاج أوانج عبد 2
جامعة املاجستريأصول الدين1966احلميد بن باكل

مرصاألزهر

احلاج أوانج حييا 3
جامعة املاجستريلغة عربية1967بن احلاج إبراهيم

مرصاألزهر

احلاج عبد السامن 4
الرشيعة 1969بن قهار

جامعة املاجستريوالقانون
مرصاألزهر

احلاج أوانج عبد 5
الرشيعة 1969العزيز بن جنيد 

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

6

أوانج احلاج 
إبراهيم بن بيهن 
أورغ كاي إندرا 

ليال )بكاوان 
موديم( داتو 

رسي أوتام احلاج 
إسامعيل

الرشيعة 1970
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

7
أوانج احلاج أبو 
بكر بن احلاج 

تنغه
الرشيعة 1970

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

8

احلاج أوانج 
بدرالدين بن 
فغاره داتوء 

بادوكا احلاج 
عثامن

الرشيعة 1970
جامعة املاجستريوالقانون

مرصاألزهر

9
احلاج أمحد مورد 

بن سيد احلاج 
منشور

الرشيعة 1970
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

10

احلاج حممد أمني 
بن بيهن داتو 

فكرما ديوا داتوء 
بادوكا احلاج عبد 

الرحيم

الرشيعة 1970
جامعة املاجستريوالقانون

مرصاألزهر

11
أوانج احلاج 

سهييل بن احلاج 
حمي الدين  

جامعة البكالوريوسأصول الدين1971
مرصاألزهر

12
احلاج عبد 

املعطي بن احلاج 
حممد داود 

الرشيعة 1971
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

احلاج حممد مورد 13
الرشيعة 1971بن أبانج عيل

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

14
أوانج احلاج 

حممود سعيدون 
بن أوانج عثامن

الرشيعة 1976
جامعة الدكتوراهوالقانون

مرصاألزهر

الميت بن احلاج 15
الرشيعة 1977إبراهيم

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

احلاج برس بن 16
جامعة البكالوريوسأصول الدين1978احلاج أبو بكر

مرصاألزهر

أوانج كاسيم 17
جامعة البكالوريوسأصول الدين1978بنت احلاج المت

مرصاألزهر

عدنان بن احلاج 18
جامعة البكالوريوسأصول الدين1978زينال

مرصاألزهر

19
أوانج احلاج 

حممد جايل بن 
عبد اللطيف

جامعة البكالوريوسأصول الدين1978
مرصاألزهر

احلاج تاسيم بن 20
الرشيعة 1978اقيم

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

احلاج إسحاق بن 21
جامعة البكالوريوسرشيعة1978احلاج عبد اهلل

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

احلاج عبد احلميد 22
الرشيعة 1978بن احلاج عبد اهلل

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

23
احلاج عبد 

الرجيد بن احلاج 
عبد القادر

الرشيعة 1978
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

احلاج عيل الدين 24
الرشيعة 1978بن يعقوب

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

احلاج روسيل بن 25
الرشيعة 1978احلاج متوسني

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

26
احلاج أوانج 

سليم بن احلاج 
برس

الرشيعة 1978
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

27

بنجريان أنق 
احلاجة مسنه بنت 

بنجريان مودا 
صايف الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة1978
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1978نوريه بنت حممد28
مرصاألزهر

سيداتنج بنت 29
جامعة البكالوريوسرشيعة1978فواس

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

كسمه بنت 30
جامعة البكالوريوسرشيعة1978سيفوت

مرصاألزهر

31

احلاجة عائشة 
بنت أوراغ كاي 

مهاراج ليال حممد 
يوسف

جامعة البكالوريوسأصول الدين1978
مرصاألزهر

حمرم بن احلاج 32
الدراسات 1978فياه

اململكة جامعة ليسرتالبكالوريوساإلسالمية
املتحدة

33

احلاج عبد الغني 
بن بيهن داتو 

فكرما ديوا داتوء 
بادوكا احلاج عبد 

الرحيم

الدراسات 1978
اململكة جامعة ليسرتالبكالوريوساإلسالمية

املتحدة

34

احلاج جونيدي 
بن بيهن أورغ 

كاي فكرما ستيا 
داتوء بادوكا 
احلاج هاشيم

الدراسات 1978
اململكة جامعة ليسرتالبكالوريوساإلسالمية

املتحدة

35

احلاج أمحد 
بخاري 

بن)فيايساركي( 
احلاج حنيفة

ليسرت البكالوريوساالقتصاد1978
البوليتيكنيك

اململكة 
املتحدة
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

36
بنجريان احلاج 

حممد يوسف بن 
بنجريان كوال

علم االجتامع 1978
اململكة جامعة هولالبكالوريوسواالنثروبولوجيا

املتحدة

زالينا بنت احلاج 37
جامعة الدبلومالرتبية1978عمر

بريمنهام
اململكة 
املتحدة

احلاج متاسيم بن 38
1978احلاج جيبه

التاريخ 
والدراسة 

املاليوية
جامعة اجلنيد البكالوريوس

سنغافورااإلسالمية

احلاج آدم بن 39
جامعة البكالوريوسلغة عربية1979احلاج امحد

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين1979زايمي بن طالب 40
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين1979طالب بن أفوغ41
مرصاألزهر

42

بنجريان احلاج 
حممد بن بنجريان 

احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسأصول الدين1979
مرصاألزهر

43
أوانج احلاج 
يوسف بن 

إسامعيل
الرشيعة 1979

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

44
أوانج احلاج 

متوسني بن احلاج 
باكي

الرشيعة 1979
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

احلاج رسبيني بن 45
الرشيعة 1979احلاج متاهري

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

46
احلاجة مسنون 

بنت احلاج 
إبراهيم

جامعة البكالوريوسرشيعة1979
مرصاألزهر

احلاجة نورزاينه 47
جامعة البكالوريوسرشيعة1979بنت حممد طاهري

مرصاألزهر

48

بنجريان أبو 
بكر بن بنجريان 

احلاج رشيف 
الدين

الدراسة 1979
جامعة البكالوريوساإلسالمية

إيدنربا
اململكة 
املتحدة

احلاج أوانج داين 49
علم االجتامع 1979بن احلاج إبراهيم

اململكة جامعة هولالبكالوريوسواالنثروبولوجيا
املتحدة

احلاجة نوراين 50
جامعة البكالوريوسأصول الدين1980بنت احلاج باها

مرصاألزهر

احلاجة مستورا 51
جامعة البكالوريوسأصول الدين1980بنت احلاج أوانج

مرصاألزهر

احلاجة زاسيا 52
جامعة البكالوريوسأصول الدين1980بنت سريين

مرصاألزهر

53
احلاجة سلمية 

بنت احلاج حممد 
يوسف

جامعة البكالوريوسأصول الدين1980
مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

54
احلاجة فاطمة 

بنت احلاج عبد 
الغني

جامعة البكالوريوسرشيعة1980
مرصاألزهر

55

بنجريان جبار 
الدين بن 

بنجريان احلاج 
حممد صالح

الرشيعة 1981
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

احلاج حممد الزم 56
الرشيعة 1981بن متايل

جامعة البكالوريوسوالقانون
مرصاألزهر

احلاجة نور بنت 57
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1981مهادي

مرصاألزهر

احلاجة رشيده 58
جامعة البكالوريوسأصول الدين1982بنت احلاج تغه

مرصاألزهر

سيتي مريم بنت 59
جامعة البكالوريوسأصول الدين1982حممد داود

مرصاألزهر

احلاجة زوناينه 60
جامعة البكالوريوسأصول الدين1982بنت مت ديكري

مرصاألزهر

احلاجة راميه بنت 61
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1982ابو بكر

مرصاألزهر

احلاجة أسمه 62
جامعة البكالوريوسأصول الدين1983بنت احلاج رنده

مرصاألزهر

احلاجة فياه بنت 63
جامعة البكالوريوسأصول الدين1983حممد ساعت

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

ميمون بنت مت 64
جامعة البكالوريوسأصول الدين1984جريه 

مرصاألزهر

احلاجة سعيدة 65
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1984بنت احلاج جليل

مرصاألزهر

نورسينه بنت 66
جامعة البكالوريوسأصول الدين1984احلاج حسني

مرصاألزهر

احلاجة سايمه 67
جامعة البكالوريوسأصول الدين1984بنت احلاج سامل

مرصاألزهر

احلاجة تيامه بنت 68
جامعة البكالوريوسأصول الدين1984أوانج داميت

مرصاألزهر

احلاجة حسنه 69
جامعة البكالوريوسأصول الدين1985بنت احلاج عمر

مرصاألزهر

70

احلاجة أمينة 
بنت اورغ كاي 

مهاراج ليال 
احلاج حممد 

يوسف

جامعة البكالوريوسأصول الدين1985
مرصاألزهر

71

احلاجة مريه بنت 
بيهن داتو فكرما 
ديوا احلاج عبد 

الرحيم

جامعة البكالوريوسرشيعة1985
مرصاألزهر

احلاجة سوربيه 72
جامعة البكالوريوسرشيعة1986بنت احلاج تغه

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

احلاجة روسيتا 73
جامعة البكالوريوسرشيعة1986بنت احلاج حييا

مرصاألزهر

74

داينكو سلميه 
بنت بنجريان 
احلاج شهب 

الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة1986
مرصاألزهر

75
احلاجة نورايني 
بنت احلاج ابو 

بكر
جامعة البكالوريوسلغة عربية1986

مرصاألزهر

76
احلاجة زاليحا 

بنت احلاج 
إبراهيم

جامعة البكالوريوسأصول الدين1986
مرصاألزهر

77
احلاجة رشيدة 

بنت احلاج حممد 
حنيفة

جامعة البكالوريوسأصول الدين1986
مرصاألزهر

78

احلاج عبد العزيز 
بن أورغ كاي 
مهاراج لبال 
احلاج يوسف

جامعة البكالوريوسأصول الدين1987
مرصاألزهر

احلاج جعفر بن 79
جامعة البكالوريوسأصول الدين1987احلاج ميدين 

مرصاألزهر

روسيل بن احلاج 80
جامعة البكالوريوسأصول الدين1987جومت

مرصاألزهر

81
بنجريان احلاج 

هبروم بن 
بنجريان باهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين1987
مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

سيتي زاليحا 82
جامعة البكالوريوسرشيعة1987بنت احلاج سليم

مرصاألزهر

تيامه بنت 83
جامعة البكالوريوسرشيعة1987سرياهبا

مرصاألزهر

احلاجة جامايه 84
جامعة البكالوريوسرشيعة1987بنت احلاج مناف

مرصاألزهر

فاطمة بنت احلاج 85
جامعة البكالوريوسرشيعة1987أمحد

مرصاألزهر

حاجيجه بنت 86
جامعة البكالوريوسلغة عربية1987موكتل

مرصاألزهر

سيتي عزيزه بنت 87
جامعة البكالوريوسلغة عربية1987موسى

مرصاألزهر

88
احلاجة كومل @ 
مريم بنت احلاج 

عمران
جامعة البكالوريوسلغة عربية1987

مرصاألزهر

احلاجة زاكيه 89
جامعة البكالوريوسأصول الدين1987بنت احلاج طيب

مرصاألزهر

محيده بنت عبد 90
جامعة البكالوريوسأصول الدين1987الرمحن

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين1988يوسف بن عمر91
مرصاألزهر

احلاج مزانن بن 92
جامعة البكالوريوسأصول الدين1988احلاج يوسف

مرصاألزهر

إسامعيل بن 93
جامعة البكالوريوسأصول الدين1988احلاج عبد املناف

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

94
احلاجة نورجاره 

بنت احلاج 
ليودين

جامعة البكالوريوسلغة عربية1988
مرصاألزهر

احلاجة روسنه 95
جامعة البكالوريوسلغة عربية1988بنت احلاج متاها

مرصاألزهر

احلاجة نور زاينه 96
جامعة البكالوريوسرشيعة1988بنت احلاج بونرت

مرصاألزهر

97
احلاجة سيتي 
مستورا بنت 
احلاج حممود

جامعة البكالوريوسرشيعة1988
مرصاألزهر

احلاجة سايفه 98
جامعة البكالوريوسأصول الدين1988بنت تواه

مرصاألزهر

99
احلاجة روفيده 

بنت احلاج 
سليامن

جامعة البكالوريوسأصول الدين1988
مرصاألزهر

نورهشيمه بنت 100
جامعة البكالوريوسأصول الدين1988ساول

مرصاألزهر

سيتي مرجيانا 101
جامعة البكالوريوسأصول الدين1988بنت احلاج حممد

مرصاألزهر

احلاج عبد القهار 102
جامعة البكالوريوسأصول الدين1989بن احلاج حسني

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسلغة عربية1990نوردين بن أمحد103
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1990جوجو بن كاسيم104
مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

رسيمه بنت 105
جامعة البكالوريوسرشيعة1990احلاج أمحد

مرصاألزهر

106
داينكو محيده 
بنت بنجريان 

احلاج كامل الدين
جامعة البكالوريوسرشيعة1990

مرصاألزهر

107

داينكو نورشيده 
بنت بنجريان 
مودا احلاج 

إسامعيل

جامعة البكالوريوسرشيعة1990
مرصاألزهر

احلاج داود بن 108
جامعة البكالوريوسلغة عربية1990احلاج جوهري

مرصاألزهر

احلاج رسودين 109
جامعة البكالوريوسأصول الدين1990بن احلاج متبغ

مرصاألزهر

صربيه بنت 110
جامعة البكالوريوسرشيعة1990احلاج حسن

مرصاألزهر

روسيتا بنت 111
جامعة البكالوريوسلغة عربية1990احلاج داميت

مرصاألزهر

رافيده بنت 112
جامعة البكالوريوسأصول الدين1990داميت

مرصاألزهر

مازانه بنت عبد 113
جامعة البكالوريوسرشيعة1990اهلل

مرصاألزهر

احلاج فواس بن 114
جامعة البكالوريوسأصول الدين1991احلاج جومت

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

115

أوانجكو احلاج 
مصطفى بن 

بنجريان احلاج 
عيل الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين1991
مرصاألزهر

احلاج هارون بن 116
جامعة البكالوريوسأصول الدين1991احلاج جونيد

مرصاألزهر

احلاج أمحد بن 117
جامعة البكالوريوسلغة عربية1991احلاج جومت

مرصاألزهر

الرشيعة 1991جوهر بن حممد118
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

احلاج عبد العزيز 119
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991بن احلاج أكوب

مرصاألزهر

احلاج فواسا بن 120
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991احلاج مجعة

مرصاألزهر

121

أوانجكو احلاج 
مصطفى بن 

بنجريان احلاج 
عيل الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991
مرصاألزهر

احلاج هارون بن 122
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991احلاج جنيد

مرصاألزهر

123

دايغكو احلاجة 
راضية بنت 

بنجريان احلاج 
طاهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1991
مرصاألزهر
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مسنة بنت أوانج 124
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991برس

مرصاألزهر

رسيمة بنت 125
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991احلاج أبو بكر

مرصاألزهر

زينب بنت احلاج 126
جامعة البكالوريوسرشيعة1991تواه

مرصاألزهر

احلاجة سلبية 127
جامعة البكالوريوسرشيعة1991بنت احلاج مجعة

مرصاألزهر

128
احلاجة أم كلثوم 
بنت احلاج حممد 

نور
جامعة البكالوريوسرشيعة1991

مرصاألزهر

129

احلاجة سيتي 
حميانا بنت بيهن 
رساج خطيب 
داتوء بادوكا 

رسي ستيا احلاج 
حييى

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991
مرصاألزهر

130

داينكو 
مرسيالوايت بنت 
بنجريان احلاج 

حممد سعيد

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991
مرصاألزهر

131
داينكو حر الربية 

بنت بنجريان 
احلاج كامل الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991
مرصاألزهر
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كمسيني بنت 132
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991احلاج طاهر

مرصاألزهر

حليمة بنت 133
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991مايدين

مرصاألزهر

احلاجة محدية 134
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1991بنت احلاج صالح

مرصاألزهر

135
احلاجة  صفية 

بنت الشيخ احلاج 
عبد السالم

جامعة البكالوريوسلغة عربية1991
مرصاألزهر

عبد الرمحن بن 136
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1992احلاج حممد زين

مرصاألزهر

137
احلاجة نورهريا 
بنت احلاج نور 

كاسيه
جامعة البكالوريوسرشيعة1992

مرصاألزهر

138
احلاج زهارينا 

بنت احلاج 
حسني

جامعة البكالوريوسرشيعة1992
مرصاألزهر

139
احلاجة سيتي 

رمحة بنت احلاج 
جليهي

جامعة البكالوريوسرشيعة1992
مرصاألزهر

140
احلاجة سوريايت 

بنت احلاج 
سليامن

جامعة البكالوريوسرشيعة1992
مرصاألزهر
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احلاجة نورسوريا 141
جامعة البكالوريوسرشيعة1992بنت احلاج غافور

مرصاألزهر

روسينة بنت 142
جامعة البكالوريوسرشيعة1992احلاج مجال الدين

مرصاألزهر

راسية بنت حممد 143
جامعة البكالوريوسرشيعة1992طيب

مرصاألزهر

ميديني بنت 144
جامعة البكالوريوسرشيعة1992احلاج الميت

مرصاألزهر

محيد نورين بنت 145
جامعة البكالوريوسرشيعة1992احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

فريدة بنت 146
جامعة البكالوريوسرشيعة1992يعقوب

مرصاألزهر

احلاجة نفيسة 147
جامعة البكالوريوسرشيعة1992بنت احلاج جايل

مرصاألزهر

سورايا بنت 148
جامعة البكالوريوسلغة عربية1992أصفر

مرصاألزهر

احلاجة ماريانا 149
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1992بنت احلاج مجيل

مرصاألزهر

150
أملاس أكالييل 

بنت احلاج 
عدنان

جامعة البكالوريوسرشيعة1993
مرصاألزهر

احلاجة بريزة بنت 151
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993احلاج إبراهيم

مرصاألزهر
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مسيولتي بنت 152
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993حييى

مرصاألزهر

احلاجة رسينة 153
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993بنت احلاج أهيم

مرصاألزهر

154
احلاجة سيتي 

شهالوايت بنت 
احلاج أوانج برس

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993
مرصاألزهر

احلاجة عزيزة 155
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993بنت احلاج حممد

مرصاألزهر

ديني بنت احلاج 156
جامعة البكالوريوسرشيعة1993عبد اهلل

مرصاألزهر

157

أوانجكو احلاج 
تاشيم بن 

بنجريان احلاج 
حسن

جامعة البكالوريوسرشيعة1993
مرصاألزهر

158
حممد يرسى 

بن احلاج حممد 
صالح

جامعة البكالوريوسرشيعة1993
مرصاألزهر

نوريمة بنت 159
جامعة البكالوريوسرشيعة1993احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

160
نورايزن بنت 

احلاج عبد 
الوهاب

جامعة البكالوريوسرشيعة1993
مرصاألزهر
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161

داينكو نور 
أساموايت بنت 
بنجريان احلاج 

أمحد

جامعة البكالوريوسرشيعة1993
مرصاألزهر

أمينة بنت احلاج 162
جامعة البكالوريوسرشيعة1993حييى

مرصاألزهر

داينكو أليزة بنت 163
جامعة البكالوريوسرشيعة1993احلاج حممد طاهر

مرصاألزهر

احلاجة أمينة بنت 164
جامعة البكالوريوسرشيعة1993احلاج مرسال

مرصاألزهر

ماهاين بنت 165
جامعة البكالوريوسرشيعة1993احلاج سهييل

مرصاألزهر

سيتي نورليال 166
جامعة البكالوريوسرشيعة1993بنت احلاج تنغه

مرصاألزهر

167
احلاج عبد 

الرجيد بن احلاج 
حممد صالح

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1993
مرصاألزهر

نورديانا بنت 168
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994احلاج سامل

مرصاألزهر

نورأسنيدا بنت 169
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994احلاج رميل

مرصاألزهر

هاديايت بنت 170
جامعة البكالوريوسرشيعة1994احلاج عبد اهلادي

مرصاألزهر
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كمسية بنت 171
جامعة البكالوريوسرشيعة1994مرشيدي

مرصاألزهر

172
احلاجة سافاه 

بنت احلاج 
غاريف

جامعة البكالوريوسرشيعة1994
مرصاألزهر

نورعينة بنت 173
جامعة البكالوريوسرشيعة1994جاكري

مرصاألزهر

نورعيني بنت 174
جامعة البكالوريوسرشيعة1994احلاج متاسيم

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1994ساية بنت الميت175
مرصاألزهر

روسدينة بنت 176
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994احلاج طالب

مرصاألزهر

أرتيني بنت 177
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994احلاج تيمبنج

مرصاألزهر

178
نور أسموايت 
بنت احلاج 

حسني
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994ساية بنت المت179
مرصاألزهر

مستورا بنت 180
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994جايس

مرصاألزهر

181

أوانجكو احلاج 
نورأساموي بن 
بنجريان احلاج 

أمحد

جامعة البكالوريوسرشيعة1994
مرصاألزهر
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182

بنجريان أنق 
احلاج أمري 

الدين عامل شاه 
بن بنجريان أنق 

إسامعيل

جامعة البكالوريوسلغة عربية1994
مرصاألزهر

183
احلاج مس 

رضوان بن احلاج 
مجعة

الرشيعة 1994
جامعة البكالوريوسوالقانون

مرصاألزهر

روزحيا بنت 184
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1994احلاج عبد احلليم

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995محدان بن عمر185
مرصاألزهر

رسينة بنت احلاج 186
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995كوال

مرصاألزهر

نورعصيبة بنت 187
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995احلاج برس

مرصاألزهر

سيتي زوية بنت 188
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995أوانج داود

مرصاألزهر

مرسينة بنت 189
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995احلاج حسن

مرصاألزهر

نور فزيلة بنت 190
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1995احلاج مجعة

مرصاألزهر

فوزية بنت 191
جامعة البكالوريوسرشيعة1995إسامعيل

مرصاألزهر
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192
داينكو مارهيايت 
بنت بنجريان 

احلج عمر
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996

مرصاألزهر

193
احلاج إرمان 

بن احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996
مرصاألزهر

كارتيني بنت 194
جامعة البكالوريوسرشيعة1996احلاج عبد اهلل

مرصاألزهر

195
مارلياين بنت 
احلاج أوانج 

داميت
جامعة البكالوريوسرشيعة1996

مرصاألزهر

كارتيني بنت 196
جامعة البكالوريوسرشيعة1996احلاج واسيل

مرصاألزهر

ماتودين بن 197
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج طاهر

مرصاألزهر

موناليسا ليالوايت 198
جامعة البكالوريوسرشيعة1996بنت احلاج طالب

مرصاألزهر

نورعرفان بن 199
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج زينال

مرصاألزهر

نوراشيكني بنت 200
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج بوجانغ

مرصاألزهر

ردزية وايت بنت 201
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج بوحلسن

مرصاألزهر
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روزينة بنت 202
جامعة البكالوريوسرشيعة1996احلاج جوهاري

مرصاألزهر

سلوانا بنت 203
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج حسني

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1996رسيمة بنت أمحد204
مرصاألزهر

سيتي حواء بنت 205
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج مخيس

مرصاألزهر

سوليني بنت 206
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996احلاج سعيد

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1996تيارا بنت بسامن207
مرصاألزهر

زاليناوايت بنت 208
جامعة البكالوريوسرشيعة1996احلاج مهيمن

مرصاألزهر

أرمان بن احلاج 209
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997اسمد

مرصاألزهر

210

داينكو أيدي 
نور انتن بنت 

بنجريان احلاج 
زنني

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997
مرصاألزهر

211
احلاج أمري عبد 
العزيز بن احلاج 

فتيه
جامعة البكالوريوسرشيعة1997

مرصاألزهر

احلاج محزة بنت 212
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997سبت

مرصاألزهر

هاليني بنت 213
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج سهييل

مرصاألزهر



-259-

سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

214
هادي فضيلة 

بن احلاج حممد 
صالح

جامعة البكالوريوسرشيعة1997
مرصاألزهر

حسلينا بنت 215
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج إسامعيل

مرصاألزهر

حسن بن احلاج 216
جامعة البكالوريوسرشيعة1997متايل

مرصاألزهر

احلاج سهرين بن 217
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج كاديه

مرصاألزهر

احلاجة نورينة 218
جامعة البكالوريوسرشيعة1997بنت احلاج عيل

مرصاألزهر

219
احلاجة نور 

زاليناوايت بنت 
احلاج حسني

جامعة البكالوريوسرشيعة1997
مرصاألزهر

احلاجة نور جنة 220
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997بنت احلاج دوله

مرصاألزهر

جونيدة بنت 221
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997احلاج سعيد

مرصاألزهر

لييل سوزانا بنت 222
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997احلاج شمسو

مرصاألزهر

مورين بنت 223
جامعة البكالوريوسرشيعة1997إسامعيل

مرصاألزهر

نور ديانا حيايت 224
جامعة البكالوريوسرشيعة1997بنت احلاج أوانج

مرصاألزهر
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نوريدة بنت 225
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج غوراس

مرصاألزهر

نوريايت بنت 226
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج إبراهيم

مرصاألزهر

227
روسنيتا بنت 
احلاج شمس 

الدين
جامعة البكالوريوسرشيعة1997

مرصاألزهر

روزيمة بنت 228
جامعة البكالوريوسرشيعة1997احلاج إبراهيم

مرصاألزهر

سفري بن 229
جامعة البكالوريوسرشيعة1997كوروس

مرصاألزهر

عبادة بنت 230
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997هارون

مرصاألزهر

أميايت بنت احلاج 231
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1997حممد نور

مرصاألزهر

أمال أمنية بنت 232
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج حممد أرشد

مرصاألزهر

أرس العزمي بن 233
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998أمحد

مرصاألزهر

234
أوانج حممد 

سفيان بن أوانج 
تنغه

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

235

داينكو هالينا 
سورياين بنت 
بنجريان احلاج 

فيوت

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر
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236

داينكو احلاجة 
نور ودايايت بنت 
بنجريان احلاج 

متوسني

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

237
داينكو ايدا فرياين 

بنت بنجريان 
احلاج كامل الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998
مرصاألزهر

238

داينكو نور 
مسوايت بنت 

بنجريان احلاج 
متوسني

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

حارس بن احلاج 239
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998صبح

مرصاألزهر

حياة الدين بن 240
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج موكسني

مرصاألزهر

241

احلاج عبد 
الرمحن بن 

بنجريان احلاج 
معطي

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

احلاج أمري هشام 242
جامعة البكالوريوسرشيعة1998بن احلاج مرصي

مرصاألزهر

احلاج عزمان بن 243
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج كوسى

مرصاألزهر

احلاج متوسني بن 244
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج مجعة

مرصاألزهر
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احلاجة مرياين 245
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998بنت احلاج تنغرس

مرصاألزهر

246
احلاجة نور 

أمالينا بن احلاج 
حممد عيل

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

247
احلاجة نور 

أرسهوايت بنت 
احلاج سنيف

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998
مرصاألزهر

احلاجة نوريدة 248
جامعة البكالوريوسرشيعة1998بنت احلاج جعفر

مرصاألزهر

احلاجة روستينة 249
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998بنت احلاج حييى

مرصاألزهر

250

احلاج رساوايت 
غامساري بنت 
احلاج شمس 

الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998قمرية بنت كاسه251
مرصاألزهر

خري اخلليد بن 252
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج إبراهيم

مرصاألزهر

مردينة بنت 253
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج حممد نور

مرصاألزهر

مارياين بنت 254
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج أمحد

مرصاألزهر
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حممد إدريس بن 255
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج متوسني

مرصاألزهر

حممد عزمي بن 256
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج حممد داود

مرصاألزهر

حممد نياه بن 257
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998هاشم

مرصاألزهر

حممد بحرين بن 258
جامعة البكالوريوسرشيعة1998ألياس

مرصاألزهر

نور رشيدة بنت 259
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج رسبيني

مرصاألزهر

نورعيني بنت 260
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

نور هاشمة بنت 261
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج عمر

مرصاألزهر

نور حيايت بنت 262
جامعة البكالوريوسرشيعة1998أوانج احلاج عمر

مرصاألزهر

روحاين بنت 263
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج موكسني

مرصاألزهر

روحانيتا بنت 264
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج يعقوب

مرصاألزهر

روسني بنت 265
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج عبد الغني

مرصاألزهر
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روزية بنت احلاج 266
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998حممد نور

مرصاألزهر

روزية بنت عبد 267
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998الكريم

مرصاألزهر

رسينة بنت احلاج 268
جامعة البكالوريوسرشيعة1998حممد يس

مرصاألزهر

رسينة بنت احلاج 269
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998حييى

مرصاألزهر

شهرين بن 270
جامعة البكالوريوسرشيعة1998إسامعيل

مرصاألزهر

شهر األميان بن 271
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج حمي الدين

مرصاألزهر

272
سيتي مجيلة 

بنت احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسرشيعة1998
مرصاألزهر

سيتي سارا بنت 273
جامعة البكالوريوسلغة عربية1998احلاج أمحد

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة1998رسياين بنت حممد274
مرصاألزهر

أم خنتوم بن 275
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج أسمت

مرصاألزهر

ذو الكفل بن 276
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج مراد

مرصاألزهر
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زونيدة بنت 277
جامعة البكالوريوسرشيعة1998احلاج هباء

مرصاألزهر

زوريدة بنت 278
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1998احلاج مرصي

مرصاألزهر

279

أوانجكو بدر 
الدين بن 

بنجريان احلاج 
عبد الرمحن

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

280

أوانجكو احلاج 
حسلني بن 

بنجريان احلاج 
عيل

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

281

أوانجكو خري 
النظري بن 

بنجريان احلاج 
شهب الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

عنيقة بنت احلاج 282
جامعة البكالوريوسلغة عربية1999أبوبكر

مرصاألزهر

283

داينكو احلاجة 
نور خدجية بنت 
بنجريان احلاج 

زيدي

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999
مرصاألزهر

284
داينكو ميمونة 
بنت بنجريان 

احلاج أمحد
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999

مرصاألزهر
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فاطمة بنت احلاج 285
جامعة البكالوريوسلغة عربية1999عبد الرمحن

مرصاألزهر

286
احلاج أمينور 

بن احلاج حممد 
يعقوب

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

احلاجة نزيلة بنت 287
جامعة البكالوريوسرشيعة1999احلاج كوال

مرصاألزهر

احلاجة نورعيني 288
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999بنت احلاج محدان

مرصاألزهر

احلاجة نورمينة 289
جامعة البكالوريوسلغة عربية1999بنت احلاج مهايل

مرصاألزهر

290
احلاجة رفيدة 

بنت احلاج 
مرصي

جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999
مرصاألزهر

مرديانا بنت 291
جامعة البكالوريوسرشيعة1999احلاج عثامن

مرصاألزهر

292
حممد بحرين 

بن داتوء بادوكا 
احلاج أبو بكر

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

موناليزا بنت 293
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999احلاج متوسني

مرصاألزهر

نورافيزة بنت 294
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999عبد الرمحن

مرصاألزهر
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295
نورعيني يانتي 

بنت احلاج 
حسني

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

نور إليزام بن عيل 296
جامعة البكالوريوسرشيعة1999أكرب

مرصاألزهر

نور حيايت بنت 297
جامعة البكالوريوسرشيعة1999احلاج متاسيم

مرصاألزهر

نور ماورين بنت 298
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999حممد جاين

مرصاألزهر

فتنة بنت احلاج 299
جامعة البكالوريوسرشيعة1999عثامن

مرصاألزهر

300
بنجريان حممد 

دين بن بنجريان 
احلاج عيل أكرب

جامعة البكالوريوسرشيعة1999
مرصاألزهر

روزيني بن احلاج 301
جامعة البكالوريوسأصول الدين 1999عبد احلميد

مرصاألزهر

رشي بن احلج 302
جامعة البكالوريوسرشيعة1999نعيم

مرصاألزهر

303

أونكو حممد 
أمني الدين بن 
بنجريان احلاج 

حسني

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر
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304

أوانجكو حممد 
سليمني بن 

بنجريان احلاج 
حممد داود

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

305
أوانج حممد 

رايمي بن أوانج 
تنغه

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

عزمان بن احلاج 306
جامعة البكالوريوسرشيعة2000قاسم 

مرصاألزهر

بدر الدين بن 307
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج برس

مرصاألزهر

احلاج عزيامن بن 308
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج زمان

مرصاألزهر

309
احلاج حممد 

حزيمي بن احلاج 
تنغه

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

310
احلاج حممد 

شكري بن احلاج 
أمحد

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

جوفري بن 311
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج هيدوف

مرصاألزهر

مازيني بن احلاج 312
جامعة البكالوريوسرشيعة2000بوحلسن

مرصاألزهر

313
حممد أمحد روزا 
بن احلاج حممد 

داود
جامعة البكالوريوسرشيعة2000

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة2000موليادي بن حممد314
مرصاألزهر
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ذو احللمي بن 315
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج متايل

مرصاألزهر

احلاج حنبيل بن 316
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج جييل

مرصاألزهر

317
احلاج حممد 
شهريني بن 
احلاج سبت

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

احلاج عزمي بن 318
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2000احلاج أكوب

مرصاألزهر

حممد زمريي بن 319
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2000احلاج نيان

مرصاألزهر

احلاجة حريناوايت 320
جامعة البكالوريوسرشيعة2000بن احلاج تومر

مرصاألزهر

321
احلاجة نورينا 
فتيال بن احلاج 

نايل
جامعة البكالوريوسرشيعة2000

مرصاألزهر

احلاجة رحيمة 322
جامعة البكالوريوسرشيعة2000بنت احلاج أمحد

مرصاألزهر

323
احلاجة رودينة 
بنت احلاج عبد 

اللطيف
جامعة البكالوريوسرشيعة2000

مرصاألزهر

مهاين بنت احلاج 324
جامعة البكالوريوسرشيعة2000إدريس

مرصاألزهر
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نورعيني بنت 325
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

نورازية بنت 326
جامعة البكالوريوسرشيعة2000احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

رينييانتي بنت 327
جامعة البكالوريوسرشيعة2000سوين

مرصاألزهر

328
ذرة العيني 

بنت احلاج عبد 
الرجيد

جامعة البكالوريوسرشيعة2000
مرصاألزهر

نور أنيتا بنت 329
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2000جعفر

مرصاألزهر

نورية بنت احلاج 330
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2000نوردين

مرصاألزهر

331
احلاجة نورزينينة 
بنت احلاج حممد 

زيني
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2000

مرصاألزهر

332
داينكو شايني 
بنت بنجريان 

بوروت
جامعة البكالوريوسلغة عربية2000

مرصاألزهر

نورمية بنت 333
جامعة البكالوريوسلغة عربية2000تونغكت

مرصاألزهر

334

أوانجكو حسن 
الزمري بن 

بنجريان احلاج 
فيوت

جامعة البكالوريوسرشيعة2001
مرصاألزهر
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335
أوانجكو زمريي 

بن بنجريان 
احلاج مجال الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001
مرصاألزهر

حممد عزمي بن 336
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001عمر

مرصاألزهر

337
احلاج حممد 

عرصي بن احلاج 
عبد الغفار

جامعة البكالوريوسرشيعة2001
مرصاألزهر

338
احلاج سحر 

الدين بن احلاج 
فرتا

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001
مرصاألزهر

حممد حليزم بن 339
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج اصيل

مرصاألزهر

شمسول بن 340
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج عمر

مرصاألزهر

زكريا بن احلاج 341
جامعة البكالوريوسرشيعة2001اجق

مرصاألزهر

احلاجة حبيبة 423
جامعة البكالوريوسرشيعة2001بنت احلاج طاهر

مرصاألزهر

مرتيني وايت بنت 343
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج امحد

مرصاألزهر

نور أرين بنت 344
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج أبو بكر

مرصاألزهر
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نور سوزيالوايت 345
جامعة البكالوريوسرشيعة2001بنت كامفونغ

مرصاألزهر

نورعينة بنت 346
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج بار الدين

مرصاألزهر

نورعيني بنت 347
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج بونرت

مرصاألزهر

نور حيايت بنت 348
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج حممد نور

مرصاألزهر

نور هدايتي بنت 349
جامعة البكالوريوسرشيعة2001تومفل

مرصاألزهر

نوريايت بنت 350
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج طاهر

مرصاألزهر

روسفريزا بنت 351
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج كنافيه

مرصاألزهر

روسمة وايت بنت 352
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001احلاج مخيس

مرصاألزهر

رسي كارتيني 353
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001بنت احلاج عمر

مرصاألزهر

354
سيتي خديزة 
بنت احلاج 

عمران
جامعة البكالوريوسرشيعة2001

مرصاألزهر

تيتي حرسينا بنت 355
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001فونغوت

مرصاألزهر
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زوليانا بنت 356
جامعة البكالوريوسرشيعة2001احلاج اصيل

مرصاألزهر

357
داينكو مرلينة 
بنت بنجريان 

روسيل
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2001

مرصاألزهر

358
احلاجة أزالينة 

بنت احلاج زين 
العابدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2002
مرصاألزهر

نورية بنت احلاج 359
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2002تايل

مرصاألزهر

ميادي بن احلاج 360
جامعة البكالوريوسرشيعة2002عيل

مرصاألزهر

احلاج شهوردي 361
جامعة البكالوريوسرشيعة2002بن احلاج محدان

مرصاألزهر

نوراسينا بنت 362
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج سليامن

مرصاألزهر

رشيدة بنت 363
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج عثامن

مرصاألزهر

ويدوري بنت 364
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج عيل

مرصاألزهر

حشيدة بنت 365
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج أوانج

مرصاألزهر

حينون بنت 366
جامعة البكالوريوسلغة عربية2002مصطفى

مرصاألزهر
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نور هشام بن 367
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج حممد نور

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسرشيعة2002عزمان بن جاي368
مرصاألزهر

قهر الدين بن 369
جامعة البكالوريوسرشيعة2002حممد عيل

مرصاألزهر

خري العاملني بن 370
جامعة البكالوريوسرشيعة2002احلاج رشيد

مرصاألزهر

371

أوانجكو شهمر 
الكامل بن 

بنجريان احلاج 
عبد الرمحن

جامعة البكالوريوسرشيعة2002
مرصاألزهر

372

احلاجة سيتي 
زيتون بنت بيهن 

خطيب احلاج 
عبد الوحيد

جامعة البكالوريوسرشيعة2002
مرصاألزهر

373
مال حزيدى 

بنت احلاج عيل - 
مالك

جامعة البكالوريوسرشيعة2002
مرصاألزهر

374
اليمسوايت بنت 
دامونغ احلاج 

عمر عيل
جامعة البكالوريوسرشيعة2002

مرصاألزهر

375
سربيناوايت بنت 

احلاج حممد 
صالح

جامعة البكالوريوسلغة عربية2002
مرصاألزهر
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نورزرينا بنت 376
جامعة البكالوريوسلغة عربية2003احلاج عثامن

مرصاألزهر

377

أوانجكو احلاج 
حممد شهرين بن 
بنجريان احلاج 

شمس الدين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2003
مرصاألزهر

378
أوانجكو اسامدي 

بن بنجريان 
احلاج عيل الدين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2003
مرصاألزهر

اسليندا بنت 379
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2003احلاج حممد

مرصاألزهر

حممد سوين بن 380
جامعة البكالوريوسرشيعة2003احلاج امحد

مرصاألزهر

حري العزمي بن 381
جامعة البكالوريوسرشيعة2003عبد اهلل

مرصاألزهر

مسيسامليني بنت 382
جامعة البكالوريوسرشيعة2003احلاج اسامعيل

مرصاألزهر

383

أوانج احلاج 
حزيمني بن 
أوانج احلاج 

ابراهيم

جامعة البكالوريوسرشيعة2003
مرصاألزهر

384
احلاج مرتينو - 
عبد العظيم بن 

احلاج أمحد
جامعة البكالوريوسرشيعة2003

مرصاألزهر
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385
حممد شهريان 
بن احلاج حممد 

سفيان
جامعة البكالوريوسرشيعة2003

مرصاألزهر

احلاجة نوردية 386
جامعة البكالوريوسرشيعة2003بنت احلاج جعفر

مرصاألزهر

387
إيرنا سورياين 

بنت احلاج 
متوسني

جامعة البكالوريوسرشيعة2003
مرصاألزهر

سيتي روياين 388
جامعة البكالوريوسرشيعة2003بنت احلاج زيني

مرصاألزهر

نورعظيمة بنت 389
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2003احلاج إدريس

مرصاألزهر

حممد عيل بن 390
جامعة البكالوريوسرشيعة2003احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

نجحي بن احلاج 391
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2003سهييل

مرصاألزهر

احلاج روسندي 392
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2003بن تايل

مرصاألزهر

393
حممد روزي 

أرشف بن احلاج 
عبد الرحيم

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2003
مرصاألزهر

حممد هشام بن 394
جامعة البكالوريوسرشيعة2004أوانج ميدين

مرصاألزهر

شه فيصل بن 395
جامعة البكالوريوسرشيعة2004حممد يعقوب

مرصاألزهر
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396
احلاجة 

حزليناوايت بنت 
احلاج مني الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة2004
مرصاألزهر

سيتي مزرينا بنت 397
جامعة البكالوريوسلغة عربية2004ميكل

مرصاألزهر

398
احلاجة سيتي 
فجيمة بمن 
احلاج عثامن

جامعة البكالوريوسرشيعة2004
مرصاألزهر

نور هدينة بنت 399
جامعة البكالوريوسرشيعة2004تيمبنغ - صفر

مرصاألزهر

سيتي مرديانا 400
جامعة البكالوريوسرشيعة2004بنت احلاج أمحد

مرصاألزهر

نور عصبي بنت 401
جامعة البكالوريوسلغة عربية2004احلاج حممد عيل

مرصاألزهر

نور حسليزا بنت 402
جامعة البكالوريوسلغة عربية2004احلاج مجعة

مرصاألزهر

403

بنجريان احلاج 
حممد حكيم 

الدين بن 
بنجريان احلاج 

هشيم

دراسات 2004
جامعة البكالوريوسإسالمية 

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسلغة عربية2004سرييمي بن مجايل404
مرصاألزهر

نور عزة بنت 405
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2004احلاج عبد الدين

مرصاألزهر
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406
مسكريسمن 

صفري بن احلاج 
مصطفى

جامعة البكالوريوسرشيعة2005
مرصاألزهر

نور فضلينا بنت 407
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005حممد

مرصاألزهر

حرتيني بنت 408
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005امحد

مرصاألزهر

409
احلاجة روزي 
جوليانا بنت 
احلاج عثامن

جامعة البكالوريوسلغة عربية2005
مرصاألزهر

مسديانا بنت 410
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005احلاج دواهيم

مرصاألزهر

مسيولتي بنت 411
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005احلاج مناف

مرصاألزهر

رضية بنت احلاج 412
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005عبد الرزاق

مرصاألزهر

نور مولياين بنت 413
جامعة البكالوريوسلغة عربية2005احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

414

داينج احلاجة 
كمسية بنت 
احلاج أوانج 
حممد سعيد

جامعة البكالوريوسلغة عربية2005
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسلغة عربية2005لطيفة بنت زيني415
مرصاألزهر
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416
نورسم بنت 
أوانج احلاج 

رسودين
جامعة البكالوريوسرشيعة2005

مرصاألزهر

عبد املجيب بن 417
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2005جعفر

مرصاألزهر

418
عزيز اإلحساين 
بن احلاج أوانج 

مهيدي
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2005

مرصاألزهر

فوزيدة بنت 419
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006سيجون

مرصاألزهر

420
احلاجة ارمي 
بنت احلاج 

مصطفى
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006

مرصاألزهر

421
سيتي حجر 

وايت بنت احلاج 
بوحلسن

جامعة البكالوريوسلغة عربية2006
مرصاألزهر

احلاجة عنية بنت 422
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2006أوانج

مرصاألزهر

نورافيزة بنت 423
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006متنور

مرصاألزهر

اسديناوايت بنت 424
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006احلاج عبيدين

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2006زكري بن زيني425
مرصاألزهر
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نور األيمى بنت 426
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006زيني

مرصاألزهر

روساموايت - 427
جامعة البكالوريوسلغة عربية2006رفيدة بنت رشيد

مرصاألزهر

428
كارلينا بنت 

احلاج حممد قدير 
جيالين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2006
مرصاألزهر

429
جولينا - نور 
حكمة بنت 
احلاج إدريس

جامعة البكالوريوسلغة عربية2006
مرصاألزهر

حممد رضوان بن 430
جامعة البكالوريوسلغة عربية2007عبد احلميد

مرصاألزهر

431
احلاج حممد 

فخري بن احلاج 
حممد طيب

جامعة البكالوريوسأصول الدين2007
مرصاألزهر

432
أوانجكو حممد 

عزرين بن 
بنجريان جرايل

جامعة البكالوريوسرشيعة2007
مرصاألزهر

أشفى خزاريني 433
جامعة البكالوريوسلغة عربية2007بنت روسامن

مرصاألزهر

إرنا ميسورة بنت 434
جامعة البكالوريوسلغة عربية2007شزايل

مرصاألزهر

435
نور حيايت بنت 

احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2007
مرصاألزهر
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436
عبد األدي 

بن احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسلغة عربية2008
مرصاألزهر

حممد أديزام بن 437
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008صالح

مرصاألزهر

احلاج جكريا بن 438
جامعة البكالوريوسرشيعة2008احلاج هتام

مرصاألزهر

439
نور حفيظة 

اإلسالم بنت 
أوانج مهاين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2008
مرصاألزهر

نور إنسان بنت 440
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008مجعة

مرصاألزهر

441
احلاجة نور محيزة 
بنت احلاج عبد 

احلميد
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008

مرصاألزهر

زنرية بنت احلاج 442
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008جليهي

مرصاألزهر

نور عصمة بنت 443
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008احلاج عبد املجيد

مرصاألزهر

444
نور حريسة 

بنت احلاج حممد 
جعفر

جامعة البكالوريوسلغة عربية2008
مرصاألزهر

445
احلاجة روزيمة 
بنت احلاج أبو 

بكر
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008

مرصاألزهر
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سوريانتي بنت 446
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008سباه

مرصاألزهر

سيتي حجر بنت 447
جامعة البكالوريوسلغة عربية2008احلاج حمي الدين

مرصاألزهر

448
أوانجكو 

صاحلان بن 
بنجريان هشيم

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

449
أوانج حممد 

أردي بن أوانج 
داود

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

حممد أرس النظام 450
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009بن احلاج أمحد

مرصاألزهر

451
أوانج حممد 
سيف اهلل بن 

أوانج تنغه
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009

مرصاألزهر

شيفول بن حممد 452
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009حلدي

مرصاألزهر

أزلينا بنت حسب 453
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009اهلل

مرصاألزهر

454

داينكو نور 
املجيدة بنت 

بنجريان احلاج 
محدان

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر
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455

داينكو شميمي 
رميزة بنت 

بنجريان تاج 
الدين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

456
احلاجة نور أم 
سلوى بنت 

احلاج أوانج تواه
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009

مرصاألزهر

457
لييل سغينتي 

بنت احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

منرية بنت احلاج 458
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009إسامعيل

مرصاألزهر

459
نور هبية كومال 
وايت بنت احلاج 

قدير
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009

مرصاألزهر

نور حفيظة بنت 460
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009احلاج تامو

مرصاألزهر

461
نور العزة أرسينا 
بنت احلاج حممد 

هشيم
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009

مرصاألزهر

ربيحة بنت احلاج 462
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009عابدين

مرصاألزهر

روزاناين بنت 463
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009حييى

مرصاألزهر
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464
سيتي مردينة 

بنت احلاج حممد 
دين

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

465
سيتي راضية 

بنت احلاج عبد 
املطلف

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

سيتي رحيمة بنت 466
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009تاسم

مرصاألزهر

سيتي سورياين 467
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009بنت رشيد

مرصاألزهر

ذو النورين بنت 468
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009تارف

مرصاألزهر

نور حلينة بنت 469
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009احلاج تارم

مرصاألزهر

470

أمحد ذو العزي 
بنت داتوء رسي 
ستيا احلاج حممد 

زيمي

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

471

احلاجة نور 
حسلينا بنت 
احلاج حممد 

صالح

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

دايغ روسديانا 472
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009بنت أوانج تنغه

مرصاألزهر
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ليانا بنت احلاج 473
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009جميد

مرصاألزهر

سيتي مرضية 474
جامعة البكالوريوسلغة عربية2009بنت احلاج عمر

مرصاألزهر

475
دايغكو نورافيزة 

بنت بنجريان 
ركاوي

جامعة البكالوريوسلغة عربية2009
مرصاألزهر

476

أوانجكو امحد 
حسن الدين بن 
بنجريان احلاج 

تاج الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2010
مرصاألزهر

روسفائزة بنت 477
جامعة البكالوريوسرشيعة2010احلاج عثامن

مرصاألزهر

478

نور شهرية بنت 
بغاون بيهن 

خطيب احلاج 
ماتسن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2010
مرصاألزهر

رفيدة بنت احلاج 479
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2010جال الدين

مرصاألزهر

نورئيدة بنت 480
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2010احلاج أوانج

مرصاألزهر

نور حنيزة بنت 481
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2010طه

مرصاألزهر

سالوايت بنت 482
جامعة البكالوريوسلغة عربية2010احلاج حييى

مرصاألزهر



-286-

سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

483
سيتي نور 

ليالوايت بنت عبد 
الكريم

جامعة البكالوريوسلغة عربية2010
مرصاألزهر

نور ليزا بنت 484
جامعة البكالوريوسلغة عربية2010جولكيفيل

مرصاألزهر

485
سيتي نورشة 

بنت احلاج عبد 
احلميد

جامعة البكالوريوسلغة عربية2010
مرصاألزهر

486

سورياين بنت 
بغاون بيهن 

خطيب احلاج 
ماتسن

جامعة البكالوريوسلغة عربية2010
مرصاألزهر

حممد أمريول بن 487
تطوير الرياضة 2010عبد الرحيم

جامعة معهد املاجستريوتدريبها 
ويلس

اململكة 
املتحدة

488

نور ديانا بنت 
داتوء بادوكا 
احلاج حممد 

يوسف

البكالوريوسرشيعة2010
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

أمني سحيىل بنت 489
البكالوريوسرشيعة2010أبراهان

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

سيتي خديزة 490
البكالوريوسرشيعة2010بنت احلاج داود

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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491
سيتي راضية 

بنت احلاج عبد 
املطلف

دراسات السالم 2011
جامعة املاجستريوالرصاع

أسرتالياسيدين

492
سيتي مردينة 

بنت احلاج حممد 
دين

الدراسات 2011
جامعة املاجستريالدولية

أسرتالياسيدين

روزاناين بنت 493
2011حييى

دراسات 
اللغة العربية 
واإلسالمية

جامعة املاجستري
أسرتالياسيدين

494
نور حسرينوايت 

بنت احلاج 
يوسف

املاجستريرشيعة2011
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

عبد العظيم بن 495
جامعة البكالوريوسرشيعة2011احلاج إسامعيل

مرصاألزهر

رفيدة بنت احلاج 496
جامعة البكالوريوسرشيعة2011أميدون

مرصاألزهر

497
ربيعة العدوية 

بنت احلاج عبد 
الوهاب

جامعة البكالوريوسرشيعة2011
مرصاألزهر

498
طاهرة- زهيدة 

بنت احلاج 
سليامن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011
مرصاألزهر

499
حممد أزرول 

عزمان بن احلاج 
أمحد  

جامعة البكالوريوسلغة عربية2011
مرصاألزهر
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أمل نور حيزة 500
جامعة البكالوريوسرشيعة2011بنت عبد املالك

مرصاألزهر

501

دايغكو احلاجة 
نورعيني بنت 
بنجريان احلاج 

حريين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011
مرصاألزهر

502
صربي أمري 

احلفيظ بن احلاج 
يونس

2011

التكنولوجيا 
الرقمية يف 

اإلتصاالت 
والتعليم

جامعة املاجستري
منجسرت

اململكة 
املتحدة

سيتي نديا بنت 503
جامعة املاجستريالرتبية اإلسالمية2011احلاج مرياميت

أبردين
اململكة 
املتحدة

504
احلاجة نور حيايت 
بنت احلاج حممد 

صالح
اململكة جامعة ليسرتاملاجستريحقوق اإلنسان2011

املتحدة

ناين جرينة بنت 505
الدراسات 2011احلاج جهاري

جامعة املاجسترياإلسالمية
اكسيرت

اململكة 
املتحدة

خري النساء بنت 506
الدراسات 2011احلاج جليل

جامعة املاجسترياإلسالمية
أسرتالياموناش

نور أهلينا بنت 507
الدراسات 2011زفريي

جامعة املاجسترياإلسالمية
أسرتالياموناش

508

نور ديانا بنت 
داتوء بادوكا 
احلاج حممد 

يوسف

البكالوريوسرشيعة2011
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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509
أمحد بن الدكتور 
احلاج حممد نور 

لوبيس
البكالوريوسرشيعة2011

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

أمالينا بنت أوانج 510
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011احلاج جونغل

مرصاألزهر

511
أفيزة نور النجيبة 
ميرسة بنت احلاج 

أوانج راسيت
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011

مرصاألزهر

حممد يزيد بن 512
2011جيالين

علوم 
االقتصادية 

واإلدارية
البكالوريوس

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

513
احلاجة أم فائزة 
بنت احلاج عبد 

الرمحن
املاجستريالدعوة والقيادة2011

جامعة 
كيبانجسان 

ماليزيا
ماليزيا

أمحد شفيق بن 514
جامعة البكالوريوسرشيعة2011احلاج عثامن

مرصاألزهر

حممد نقيب بن 515
جامعة البكالوريوسرشيعة2011احلاج أوانج

مرصاألزهر

نور فراحنة بنت 516
جامعة البكالوريوسرشيعة2011احلاج رسبيني

مرصاألزهر

517
احلاجة نور 

عصمة أفيقة بنت 
احلاج إسامعيل

جامعة البكالوريوسرشيعة2011
مرصاألزهر
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518
شاكرة الرشيدة 

بنت احلاج 
عصمت

جامعة البكالوريوسرشيعة2011
مرصاألزهر

نورايمه بنت 519
جامعة البكالوريوسرشيعة2011سيبواغ

مرصاألزهر

520

دايغكو نور 
شزواين عزيزة 
بنت بنجريان 

بحر الدين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011
مرصاألزهر

سيتي نور خليفة 521
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2011بنت احلاج أسيم

مرصاألزهر

522
نور قريواين 
حسنيدا بنت 

حممد
الدراسات 2011

جامعة املاجسترياإلسالمية
بريمنهام

اململكة 
املتحدة

سيتي خديزة 523
البكالوريوسرشيعة2011بنت احلاج داود

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

حممد خري األنور 524
البكالوريوسالقرآن والسنة2011بن احلاج طاهر

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

525

أوانجكو احلاج 
حممد نور هادي 

بن بنجريان 
احلاج بونغسو

البكالوريوسالقرآن والسنة2011
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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نور بسم اهلل بنت 526
البكالوريوسرشيعة2011حممد هارون

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

عبد الرمحن بن 527
جامعة البكالوريوسرشيعة2012احلاج أوانج

مرصاألزهر

نور أسليزا بنت 528
جامعة البكالوريوسرشيعة2012حسني

مرصاألزهر

529
نور أليسة نبيلة 

بنت حممد عليزم 
تيو

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2012
مرصاألزهر

نور اهلدى بنت 530
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2012عبد احلميد

مرصاألزهر

سيتي مطيعة بنت 531
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2012احلاج إسامعيل

مرصاألزهر

532

أوانجكو فريوز 
زكري بن 

بنجريان احلاج 
روسيل

القرآن 2012
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

حممد فكري بن 533
القرآن 2012احلاج رسبيني

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

534
نور رابعة 

العدوية بنت 
حممد

القرآن 2012
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا
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535
أبانج مرسور بن 
احلاج أبنغ زين 

الدين
تكنولوجيا 2012

البكالوريوساألغذية
جامعة 

مرتوبوليتان 
منجستري

اململكة 
املتحدة

حممد نور احلق 536
االقتصادية مع 2012بن احلاج جوهر

جامعة البكالوريوسالرياضيات
بريستول

اململكة 
املتحدة

خدجية بنت 537
اململكة جامعة يوركالبكالوريوسكيمياء2012احلاج شكري

املتحدة

نور حنيسة بنت 538
اململكة جامعة وريكالبكالوريوسالرياضيات2012احلاج عبد الراين

املتحدة

539
نور الشزواين 

بنت احلاج عبد 
القهار

الكيمياء 2012
جامعة املاجسترياملستدامة

منجسنر
اململكة 
املتحدة

رحيان بنت احلاج 540
القيادة واإلدارة 2012نعامن

جامعة املاجسترييف الرتبية
ريدينغ

اململكة 
املتحدة

إسكندرية بن 541
اجلامعة البكالوريوسرشيعة2012إسامعيل

األردناألردنية

عبد املؤمن بن 542
اجلامعة البكالوريوسأصول الدين2012احلاج أوانج

األردناألردنية

543
نور احلواء بنت 

احلاج أمحد 
سنودين

اجلامعة املاجستريلغة عربية2012
األردناألردنية

نور فائزة بنت 544
اجلامعة املاجستريأصول الدين2012عثامن

األردناألردنية
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نور إليانا بنت 545
اجلامعة املاجستريأصول الدين2012احلاج إسامعيل

األردناألردنية

546
احلاجة سورينة 

بنت احلاج 
أمجعني

اجلامعة املاجستريلغة عربية2012
األردناألردنية

اجلامعة املاجستريأصول الدين2012أرين بنت حممد547
األردناألردنية

ربيزة بنت احلاج 548
جامعة البكالوريوسرشيعة2012دائم

مرصاألزهر

549
احلاجة نور 

األكمل بنت 
احلاج ذو الكفل

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2012
مرصاألزهر

نوريمي بنت 550
القرآن 2012حممد سليمي

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد إزنان بن 551
جامعة البكالوريوسالرياضيات2012احلاج تاريف

داندي
اململكة 
املتحدة

سيتي شمسية 552
اجلامعة البكالوريوسرشيعة2012بنت مجعة

األردناألردنية

نور ليانا بنت 553
اجلامعة املاجستريلغة عربية2012ليامن

األردناألردنية

554

أوانجكو حممد 
مسنزر احلشري 

هادي بن 
بنجريان احلاج 

مسوين

الرشيعة 2012
البكالوريوسوالقانون

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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خري األنور بن 555
البكالوريوسالقرآن والسنة2012احلاج حممد

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

556
نور حنيسة  نور 

عزيزان بنت 
احلاج أبو بكر

البكالوريوسرشيعة2012
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

أمحد زعيم بن 557
الدراسات 2012احلاج بغول

جامعة املاجسترياإلسالمية
أسرتالياموناش

558

أوانجكو احلاج 
حممد هادي بن 
بنجريان احلاج 

بونغسو

البكالوريوسرشيعة2012
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

مريم بنت احلاج 559
البكالوريوسلغة عربية2012ميدي

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

560
سيد حممد أفيذ 
العزيز بن شيخ 

احلاج أبو بكر
البكالوريوسلغة عربية2012

اجلامعة 
سالنغور 

العاملية 
اإلسالمية

ماليزيا

561
داينكو صاحلة 
بنت بنجريان 

احلاج زيني
ماليزياجامعة مالياالبكالوريوسلغة عربية2012

562
حممد مصلح 
الدين شه بن 
احلاج مصطفى

الدراسات 2012
املاجسترياإلسالمية

جامعة 
كيبانجسان 

ماليزيا
ماليزيا
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حممد جميب بن 563
الدراسات 2012احلاج موسى

املاجسترياإلسالمية
جامعة 

كيبانجسان 
ماليزيا

ماليزيا

564

احلاج فتحي فؤاد 
بن داتوء رسي 
ستيا احلاج أبو 

بكر

2012
إدارة 

اإلتصاالت 
واإلعالم

املاجستري

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا

حممد حنيف بن 565
االستشارات 2012احلاج شعاري

املاجسترياألرسية

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا

566

نور ديانا بنت 
داتوء بادوكا 
احلاج حممد 

يوسف

املاجستريالقانون املقارن2012
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

رحيانا بنت حممد 567
جامعة البكالوريوسرشيعة2012رايف

مرصاألزهر

568
نجوى إيامن 

زهيدة بنت احلاج 
أصفر

القرآن 2012
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

569

دايغكو نور 
املجيدة بنت 

بنجريان احلاج 
محدان

اجلامعة املاجستريلغة عربية2013
األردناألردنية

حممد أرس النظام 570
اجلامعة املاجستريلغة عربية2013بن احلاج أمحد

األردناألردنية
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571
احلاجة نور اهلدى 
أكمل بنت احلاج 

حممد حسني
اجلامعة املاجستريلغة عربية2013

األردناألردنية

572
احلاج حممد نور 

عارفني بن احلاج 
إبراهيم

اجلامعة املاجستريرشيعة2013
األردناألردنية

نور الفضيلة بنت 573
اجلامعة البكالوريوسأصول الدين2013محدان

األردناألردنية

نور عقيلة بنت 574
اجلامعة البكالوريوسرشيعة2013احلاج أبو بكر

األردناألردنية

نور شهادة بنت 575
البكالوريوسرشيعة2013احلاج ألياس

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

576
نور عدلية اهلداية 
بنت احلاج حممد 

زيدي
الرشيعة 2013

البكالوريوسوالقانون
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

سيتي نبيلة بنت 577
جامعة البكالوريوسالرياضيات2013احلاج أمحد

ليستري
اململكة 
املتحدة

أمحد جماهد بن 578
جامعة البكالوريوسالرياضيات2013إبراهيم

لوفربو
اململكة 
املتحدة

نور أيوين بنت 579
الفيزياء مع 2013احلاج عيل أمت

معهد امللوك البكالوريوسعلوم احلاسوب
لندن

اململكة 
املتحدة
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580
أبانج مرسور بن 
احلاج أبنغ زين 

الدين
اململكة جامعة ليدساملاجستريعلوم التغذية2013

املتحدة

581
داينج أمل 

شكرية بنت 
احلاج عبد القهار

2013
تكنولوجيا 
املعلومات 

)املكتبة(
املاجستري

جامعة 
قوينسالند 
التكنولوجيا

أسرتاليا

582
حممد سيف 

الوايف  أمان بن 
احلاج أديس

القرآن 2013
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

حممد نور هادي 583
القرآن 2013بن إسامعيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

584
حممد شاه عبد 

األفندي بن حممد 
سهري

القرآن 2013
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

585

داينكو نور 
احلفيظة بنت 
بنجريان تاج 

الدين

القرآن 2013
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

حممد عظيم بن 586
القرآن 2013أوانج احلاج عيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد يسري بن 587
القرآن 2013احلاج إبراهيم

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

588
ذواألميل بن بيهن 

خطيب احلاج 
متاسن

اجلامعة املاجستريلغة عربية2013
األردناألردنية
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أمني سحيىل بنت 589
املاجستريرشيعة2013أبراهن

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

نور ليانا بنت 590
املاجستريبيزلوجيا2013احلاج أمحد

معهد 
إمبرييال 

لندن

اململكة 
املتحدة

حممد إزنان بن 591
جامعة املاجسترياإلدارة2013احلاج تاريف

لنكيسرت
اململكة 
املتحدة

عبد الرمحن بن 592
جامعة البكالوريوسرشيعة2013احلاج عمران

مرصاألزهر

593
أوانجكو حممد 

داود بن بنجريان 
متاسن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013
مرصاألزهر

عبد القوي بن 594
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013احلاج إسامعيل

مرصاألزهر

595

داينكو نور 
هدايتي بنت 

بنجريان احلاج 
عثامن

جامعة البكالوريوسرشيعة2013
مرصاألزهر

سيتي نور عيمي 596
جامعة البكالوريوسرشيعة2013بنت عبد الرمحن

مرصاألزهر

597
احلاجة نور 

ظفرية بنت احلاج 
أوانج  قدير

جامعة البكالوريوسرشيعة2013
مرصاألزهر
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598

احلاجة بزيلة 
بنت مديم أوانج 

احلاج أمحد 
كرسى

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013
مرصاألزهر

عيمي أمالينا بنت 599
جامعة البكالوريوسرشيعة2013عبد اهلل

مرصاألزهر

نرصية بنت 600
جامعة البكالوريوسرشيعة2013روسلن

مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013زهرية بنت حنبيل601
مرصاألزهر

نبيلة روسمس 602
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013أيو بنت متوسني

مرصاألزهر

نور إنتن بنت 603
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013مخيس

مرصاألزهر

604
بيبي مرليانا 

بنت احلاج حممد 
داغونغ

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013
مرصاألزهر

فريوز بنت احلاج 605
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013عبد الرمحن

مرصاألزهر

نور راجية بنت 606
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2013أجي

مرصاألزهر

صالح الدين بن 607
البكالوريوسلغة عربية2013احلاج أمني الدين

جامعة 
سالنغور 

العاملية 
اإلسالمية

ماليزيا
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نور شكرية بنت 608
دراسات 2013احلاج عمر عيل

البكالوريوسإسالمية
جامعة 

كيبانجسان 
ماليزيا

ماليزيا

حممد نور حنيس 609
القرآن 2014بن إسامعيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد أيزت بن 610
القرآن 2014احلاج أمحد

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

611
حممد صويف 

بن احلاج عبد 
الوهاب

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

نور اهلدايتي بنت 612
القرآن 2014احلاج أوانج أمحد

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

613

أوانجكو عبد 
العزيز احلكيم بن 

بنجريان احلاج 
كامل الدين

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

614
إيرما حممد 

حزمي بن احلاج 
متوسني

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

615

احلاج حممد 
صفوان علوان 
بن احلاج أمني 

الدين

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

نور عزيت عقيلة 616
القرآن 2014بنت روسيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا
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حممد عظيم بن 617
القرآن 2014احلاج هباء

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

618
داينكو سيتي 

نور محيدة بنت 
بنجريان متاسن

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

حممد سيف اهلل 619
2014بنت أوانج تنغه

لغة ودراسات 
السامية 
والرشقية

مرصجامعة قاهرةاملاجستري

620

داينكو شميمي 
رميزة بنت 

بنجريان تاج 
الدين

2014
لغة ودراسات 

السامية 
والرشقية

مرصجامعة قاهرةاملاجستري

621
داينكو نور عطية 

بنت بنجريان 
احلاج تاج الدين

اجلامعة املاجستريلغة عربية2014
األردناألردنية

عبد اهلادي بن 622
جامعة املاجستريرشيعة2014احلاج يعقوب

األردنيرموك

هاشيمة بنت 623
جامعة املاجستريلغة عربية2014احلاج رسوجي

األردنيرموك

حممد ويف الدين 624
اململكة جامعة وريكالبكالوريوسعلوم البيولوجية2014بن احلاج واحد

املتحدة

هنينا بنت احلاج 625
اململكة جامعة كينتالبكالوريوسبيولوجيا2014طالب

املتحدة
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626
نور هداية 

النظورة بنت 
احلاج سليامن

موارد الكيمياء 2014
اململكة جامعة يوركالبكالوريوسوالبيئة

املتحدة

627
خري النساء 
حنيسة بنت 

احلاج عبد العزيز
جامعة البكالوريوسبيولوجيا2014

شيفيلد
اململكة 
املتحدة

زهرية عيني بنت 628
اللغة اإلنجليزية 2014احلاج أمحد

معهد امللوك البكالوريوسوآداهبا
لندن

اململكة 
املتحدة

نور عتيقة بنت 629
العلوم يف 2014احلاج أبو بكر

جامعة البكالوريوسالرياضيات
سوثهيمتن

اململكة 
املتحدة

نور نبيلة بنت 630
علوم 2014احلاج أمحد

جامعة املاجستريالرياضيات
بريستول

اململكة 
املتحدة

631
نور عدلية اهلداية 
بنت احلاج حممد 

زيدي
2014

وسائل اإلعالم 
والعالقات 

العامة
اململكة جامعة ليسرتاملاجستري

املتحدة

حممد فريد بن 632
البكالوريوسرشيعة2014رايف

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

رفيدة بنت احلاج 633
املاجستريإدارة املعامالت2014أميدون

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا
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أمل نور حيزة 634
املاجستريإدارة املعامالت2014بنت عبد املالك

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا

رفيدة بنت احلاج 635
املاجستريالقرآن والسنة2014جالودين

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

636
حممد خري األنام 
بن احلاج حممد 

جعفر
البكالوريوساهلندسة املدنية2014

جامعة 
قوينسالند 
التكنولوجيا

أسرتاليا

حممد نور احلق 637
جامعة ويلس املاجسترياالقتصادية2014بن احلاج جوهر

أسرتاليااجلنويب

638

احلاجة سيتي 
نور احلزواين 

بنت احلاج حممد 
يوسف

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2014
مرصاألزهر

نور املنرية بنت 639
جامعة البكالوريوسرشيعة2014أوانج مجعة

مرصاألزهر

نور حفيظة بنت 640
جامعة البكالوريوسرشيعة2014إسمدي

مرصاألزهر

641
حنان شفيقة 

بنت احلاج حممد 
صالح

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا
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642
خري النقيبة 
النظرية بنت 
احلاج الزم

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

نور احلقيدزا بنت 643
اجلامعة البكالوريوسأصول الدين2014احلاج إدريس

األردناألردنية

نور ليانا بنت 644
معهد املاجستريعلم املناعة2014احلاج أمحد

إمبرييال
اململكة 
املتحدة

نور اهلداية بنت 645
البكالوريوسرشيعة2014محدان

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

646
أمحد فائز بن 
أوانج احلاج 

شوال
جامعة البكالوريوسرشيعة2014

مرصاألزهر

داينج منرية بنت 647
جامعة البكالوريوسرشيعة2014أوانج مهايل

مرصاألزهر

648
حممد فيز اللطفي 

بن احلاج عبد 
الواحد

القرآن 2014
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

حممد نشيث بن 649
القرآن 2014سفري

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

650
حممد نظر الوفيق 
بن احلاج حممد 

حسني
جامعة البكالوريوسرشيعة2014

مرصاألزهر
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حممد أزرين بن 651
جامعة البكالوريوسرشيعة2014احلاج أرسين

مرصاألزهر

احلاجة أديبة بنت 652
جامعة البكالوريوسرشيعة2014احلاج دائم

مرصاألزهر

653
نور دليال رابعة 
العدوية بنت 

مرجوكي
جامعة البكالوريوسرشيعة2014

مرصاألزهر

حممد نور حفيظ 654
القرآن 2014بن احلاج رميل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

روسفائزة بنت 655
اجلامعة املاجستريرشيعة2014احلاج عثامن

األردناألردنية

656
احلاج حممد يزيد 

بن احلاج عبد 
الراين

الرشيعة 2014
البكالوريوسوالقانون

جامعة 
سالنغور 

العاملية 
اإلسالمية

ماليزيا

رحيانا بنت حممد 657
إدارة القانون 2014رايف

املاجسترياإلسالمي
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

658
احلاجة نور 

عصمة أفيقة بنت 
احلاج إسامعيل

املاجستريإدارة املعامالت2015

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا

حممد حمارض بن 659
القرآن 2015احلاج أدي

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا
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نور العني بنت 660
القرآن 2015احلاج عباس

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

نور حنيسة بنت 661
اململكة جامعة وريكالبكالوريوسفيزيا2015احلاج عبد اهلل

املتحدة

حممد فريد بن 662
2015احلاج رضوان

البيولوجية 
اخللوية 
واجلزيئية

جامعة البكالوريوس
نيوكاسل

اململكة 
املتحدة

663

أوانجكو حممد 
مس نظر احلشري 

اهلادي بن 
بنجريان احلاج 

مسوين

2015

العلوم يف 
املرصفية 

اإلسالمية 
والتمويل

املاجستري
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

664
سيتي نور 

احلفيظة بنت 
احلاج حممد زين

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر

مرعية احلزيقة 665
جامعة البكالوريوسالرياضيات2015بنت احلاج الزم

لوفربو
اململكة 
املتحدة

666
حممد خري 

العزمني بن 
نورزيالن

جامعة البكالوريوسفيزياء2015
منجسرت

اململكة 
املتحدة

667
احلاجة عظيمة 

مكرمة بنت 
احلاج صالح

الرشيعة 2015
البكالوريوسوالقانون

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

حممد يزيد بن 668
املرصفية 2015جيالين

البكالوريوساإلسالمية
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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669
سيتي نور 

احلذيقة بنت 
احلاج مسكفه

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر

670
نادية ديانا بنت 
احلاج جوهن 

عارفني
جامعة البكالوريوسرشيعة2015

مرصاألزهر

حممد سيف اهلل 671
القرآن 2015بن روسيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

فاطن عفيفة بنت 672
جامعة البكالوريوسرشيعة2015عبد اللطيف

مرصاألزهر

سيتي شهداء 673
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015بنت جوين

مرصاألزهر

نور احلزيرة بنت 674
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015احلاج سولونغ

مرصاألزهر

675

احلاجة نور 
احلنيسة بزيلة 

بنت احلاج أوانج 
حممد جاير

جامعة البكالوريوسرشيعة2015
مرصاألزهر

عبد احلفيظ بن 676
جامعة البكالوريوسرشيعة2015صمد

مرصاألزهر

نور النديا بنت 677
جامعة البكالوريوسرشيعة2015أمحد

مرصاألزهر

678
عوين رقينة 

بنت احلاج عبد 
الرجاق

جامعة البكالوريوسرشيعة2015
مرصاألزهر
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679

داينكو نور 
أكملية بنت 

بنجريان احلاج 
سليامن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015حزيمة بنت هباء680
مرصاألزهر

681

داينكو نور 
الرفيانا بنت 

بنجريان صح 
الدين

جامعة البكالوريوسرشيعة2015
مرصاألزهر

حممد فخري بن 682
جامعة البكالوريوسرشيعة2015حسن

مرصاألزهر

حممد خالص بن 683
جامعة البكالوريوسرشيعة2015جوفري

مرصاألزهر

684
نور حناين بنت 

احلاج عبد 
الوهاب

جامعة البكالوريوسرشيعة2015
مرصاألزهر

685

داينكو نور 
فجرينا  نجيبة 
بنت بنجريان 
احلاج مؤمن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر

686
أسوة حسنة 

بنت احلاج عبد 
الرمحن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر
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نور راوية حزية 687
جامعة البكالوريوسرشيعة2015بنت مجعة

مرصاألزهر

نور حفيظة بنت 688
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015حممد يوسف

مرصاألزهر

نور شهرية بنت 689
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015حممد

مرصاألزهر

690
شاذا عيوين بنت 

احلاج حممد 
صالح

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاإلسكندرية

نور أثرية بنت 691
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015قاسم

مرصاألزهر

692
سيتي نور عتيقة 

بنت احلاج 
إسامعيل

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015
مرصاألزهر

693
ديانة بنت احلاج 
أوانج حممد نور 

سه
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015

مرصاألزهر

عبد احلكيم بن 694
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015احلاج سليامن

مرصاألزهر

حممد أدهام بن 695
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015هشيم

مرصاألزهر

حممد بيهقي بذيل 696
جامعة البكالوريوسرشيعة2015بن احلاج بيدين

مرصاألزهر
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نور عقيلة بنت 697
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015احلاج عبد احلميد

مرصاألزهر

698
احلاجة نور نادية 
بنت أوانج احلاج 

حممد إسامعيل
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2015

مرصاألزهر

699
شاكرة الرشيدة 

بنت احلاج 
عصمت

اجلامعة املاجستريرشيعة2015
األردناألردنية

نورايمة بنت 700
اجلامعة املاجستريرشيعة2015سيبواغ

األردناألردنية

701
سيتي خديزة 

بنت احلاج أوانج 
داود

املرصفية 2015
جامعة املاجسترياإلسالمية

األردنيرموك

702
دايغكو صاحلة 
بنت بنجريان 

احلاج زيني
اململكة جامعة ليسرتاملاجستريدراسات الرتمجة2015

املتحدة

نور الشزواين 703
البكالوريوسرشيعة2015بنت سهييل

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

سعيدة فخرية 704
البكالوريوسالقرآن والسنة2015بنت احلاج يونس

جامعة 
كيبانجسان 

ماليزيا
ماليزيا

نور حنيسة بنت 705
االستشارات 2015احلاج أبو بكر

املاجسترياألرسية

جامعة 
ماليزيا 
للعلوم 

اإلسالمية

ماليزيا
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706
سيتي نور أليانا 
فائزا بنت عيل 

رحيم
2015

املرصفية 
اإلسالمية 
والتمويل

املاجستري
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

نور أسيدة بنت 707
اجلامعة الدبلوم العايلأصول الدين2015احلاج دورامن

األردناألردنية

حلامن بنت احلاج 708
مرصجامعة قاهرةاملاجستريأصول الدين2016سليم

نظر املبني بن 709
اجلامعة املاجستريأصول الدين2016أحد

األردناألردنية

نور فراحنة بنت 710
اجلامعة املاجستريرشيعة2016احلاج رسبيني

األردناألردنية

711
احلاج حممد عبد 
الفضيل بن احلاج 

حمي الدين
جامعة الدكتوراهعلوم احلاسوب2016

سلفورد
اململكة 
املتحدة

712
داينكو سيتي 

نور اإلرياين بنت 
بنجريان عثامن

اجلامعة املاجستريرشيعة2016
األردناألردنية

رمزية بنت احلاج 713
اجلامعة املاجستريأصول الدين2016إبراهيم

األردناألردنية

احلاج ذو النظري 714
اجلامعة املاجستريرشيعة2016بن احلاج حممد

األردناألردنية

نور شكرية بنت 715
الدراسات 2016احلاج عمر عيل

املاجسترياإلسالمية
جامعة 

كيبانجسان 
ماليزيا 

ماليزيا
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716
حممد أمري 

األرشف حمارض 
بن احلاج عثامن

اجلامعة املاجستريرشيعة2016
األردناألردنية

717
حممد نور 

هداية بن احلاج 
إسامعيل

اجلامعة املاجستريرشيعة2016
األردناألردنية

نور أنايت عقيلة 718
جامعة بكالوريوسرشيعة2016بنت احلاج عثامن

األردنيرموك

719
نجوى إيامن 

زهيدة بنت احلاج 
أصفر

املاجستريالقرآن والسنة2016
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

720
حممد املهتدى 
باهلل بن احلاج 

إبراهيم
2016

االقتصادية 
واملرصفية 
اإلسالمية

جامعة بكالوريوس
األردنيرموك

721
حممد حفيظ 

الدين بن احلاج 
أوانج حمي الدين

جامعة بكالوريوسرشيعة2016
األردنيرموك

722
احلاجة نور 

ظفرية بنت احلاج 
أوانج قدير

املاجستريرشيعة2016
جامعة 

كيبانجسان 
ماليزيا 

ماليزيا

حممد إيرواندي 723
اململكة جامعة باثالبكالوريوسفيزياء2016بن احلاج هارون

املتحدة

نور أفيقة بنت 724
جامعة البكالوريوسبيولوجيا2016صالح

بلفاست
اململكة 
املتحدة
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

725
احلاج أمحد 
إسكندر بن 

احلاج عبد احلميد
جامعة بكالوريوسرشيعة2016

األردنيرموك

نور بسم اهلل بنت 726
جامعة املاجستريأصول الدين2016حممد هارون

األردنيرموك

نور عدلينا بنت 727
اإلدارة التجارية 2016احلاج يعقوب

البكالوريوسوالرياضيات
جامعة 

أوكسفورد 
بروكس

اململكة 
املتحدة

نور أسيلة بنت 728
األغذية 2016احلاج أوانج عمر

جامعة البكالوريوسوالتغذية
كوفينرتي

اململكة 
املتحدة

729
نجيحة عفيفة 

بنت احلاج حممد 
محزيدي

الرياضيات 2016
اململكة جامعة ليدسالبكالوريوسواإلحصاء

املتحدة

730

داينكو زلفى 
أفيقة بنت 

بنجريان احلاج 
نوردين

اململكة جامعة ليدسالبكالوريوسجغرافيا2016
املتحدة

731
احلاجة أمل 
شكرية بنت 

احلاج عيل حسن
جامعة البكالوريوسكيمياء2016

ساسيكس
اململكة 
املتحدة

نور اهلداية بنت 732
املاجستريالقانون العاملية2016محدان

اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

733

داينكو ممتازة 
بنت بنجريان 
احلاج حممد 

جعفر

جامعة املاجستريصحافة2016
أسرتالياميلبورن

734
حممد نور أمري 

الدين بن احلاج 
إسامعيل

جامعة البكالوريوسرشيعة2016
مرصاألزهر

حممد حسني بن 735
جامعة البكالوريوسرشيعة2016احلاج إبراهيم

مرصاألزهر

نور حزمي بن 736
جامعة البكالوريوسرشيعة2016احلاج رزايل

مرصاألزهر

حممد قستي بن 737
جامعة البكالوريوسرشيعة2016ذو الكفيل

مرصاألزهر

738
حممد خري 

احلميزن بن حممد 
يوسف

جامعة البكالوريوسرشيعة2016
مرصاألزهر

حممد نور هداية 739
جامعة البكالوريوسرشيعة2016بن احلاج مرياجي

مرصاألزهر

أمحد ذو الوقار 740
جامعة البكالوريوسرشيعة2016بن سهييل

مرصاألزهر

741

أوانجكو حممد 
نور حفيظان بن 
بنجريان احلاج 

حسن

جامعة البكالوريوسرشيعة2016
مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

742
حممد هداية اهلل 
زنز الفكار بن 

سويف
القرآن 2016

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد حزيالن بن 743
القرآن 2016احلاج قاسم

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد أيامن بن 744
القرآن 2016احلاج دوراين

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

حممد أرشف بن 745
القرآن 2016أوانج احلاج عيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

746
أوانجكو محد 

فهد بن بنجريان 
احلاج سبت

القرآن 2016
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

747
احلاج حممد فريد 
بن احلاج حممد 

يس
القرآن 2016

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

748
حممد فخرين 

بن داتوء بادوكا 
احلاج زينال

القرآن 2016
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

749
حممد شافعي 
فرداوس بن 

تاسد 
القرآن 2016

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

750
حممد وحيوين 
بن احلاج حممد 

منصور
القرآن 2016

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

عبد العظيم بن 751
القرآن 2016احلاج عبد احلليم

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

752
أوانجكو حممد 
سيفول حزمي 

بن بنجريان رزاق
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2016

مرصاألزهر

نبيلة بنت احلاج 753
جامعة البكالوريوسرشيعة2016حممد

مرصاألزهر

نور نجيحة بنت 754
جامعة البكالوريوسرشيعة2016أوانج احلاج عيل

مرصاألزهر

755
نور هداية 

احلزيرة بنت 
احلاج سليامن

جامعة البكالوريوسأصول الدين 2016
مرصاألزهر

نور العديلة بنت 756
جامعة البكالوريوسرشيعة2016أبو بكر

مرصاألزهر

نور عفيقة بنت 757
جامعة البكالوريوسرشيعة2016بويستامن

مرصاألزهر

758

زلفى فرحينا 
بنت داتوء رسي 
ستيا احلاج حممد 

زيمي

جامعة البكالوريوسرشيعة2016
مرصاألزهر

سعدة صفوانا 759
جامعة البكالوريوسرشيعة2016بنت حممد صالح

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

760
نور إنتن عقيلة 
بنت احلاج عبد 

الرزاق
جامعة البكالوريوسرشيعة2016

مرصاألزهر

منرية بنت 761
جامعة البكالوريوسرشيعة2016إبراهيم

مرصاألزهر

نور احلزية بنت 762
جامعة البكالوريوسرشيعة2016احلاج زكريا

مرصاألزهر

جميدة بنت احلاج 763
جامعة البكالوريوسرشيعة2016بانغكول

مرصاألزهر

764
فقيهة نور 

احلفيظة بنت 
احلاج سليامن

القرآن 2016
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

765
فائقة نور الفائزة 

بنت احلاج 
سليامن

القرآن 2016
معهد البكالوريوسوالقراءات

مرصقراءات شربا

نور العيون نايرة 766
القرآن 2016بنت إسامعيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

نور الليانا بنت 767
القرآن 2016احلاج إسامعيل

معهد البكالوريوسوالقراءات
مرصقراءات شربا

نور عقيلة بنت 768
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2016صالح

مرصاألزهر

منجية بنت احلاج 769
جامعة البكالوريوسأصول الدين 2016جهاري

مرصاألزهر
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

770
احلاجة أم فائزة 
بنت احلاج عبد 

الرمحن
الدكتوراهالدعوة والقيادة2016

جامعة 
كيبانجسان 

ماليزيا
ماليزيا

771

داينكو نور 
شزواين بنت 
بنجريان بحر 

الدين

جامعة املاجستريأصول الدين2016
مرصالقاهرة

خري األنور بن 772
اجلامعة املاجستريرشيعة2016احلاج حممد

األردناألردنية

773
أوانج حممد 

نجيب بن احلاج 
أوانج

اجلامعة املاجستريرشيعة2016
األردناألردنية

774

دايغ أفيزة  نور 
نجيبة ميرسة 

بنت احلاج أوانج 
راسيت

مرصجامعة قاهرةاملاجستريرشيعة2016

775

نور حفيلة صاحلة 
رابعة احلزية 

بنت احلاج حممد 
صالح

العالقات 2016
جامعة املاجستريالدولية

أسرتالياميلبورن

سيتي نور وردة 776
التكنولوجيا 2016بنت احلاج سهييل

جامعة البكالوريوساألحيائية
أسرتالياموناش

777
أوانجكو حممد 

داود بن بنجريان 
متاسن

اجلامعة املاجستريرشيعة2016
األردناألردنية
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

عبد الرمحن بن 778
اجلامعة املاجستريرشيعة2016احلاج عمران

األردناألردنية

عبد القوي بن 779
اجلامعة املاجستريرشيعة2016احلاج إسامعيل

األردناألردنية

فريوز بنت احلاج 780
املاجستريالقيادة والدعوة2016عبد الرمحن

جامعة 
كيبانجسان 

ماليزيا
ماليزيا

سيتي شمسية 781
اجلامعة املاجستريرشيعة2016بنت مجعة

األردناألردنية

نور حفيظة بنت 782
ماليزياجامعة ماليااملاجستريرشيعة2017احلاج إسامدي

783
احلاجة نور 
مسدينا بنت 

احلاج مسكوب
الرشيعة 2017

البكالوريوسوالقانون
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

نور أمالينا بنت 784
الرشيعة 2017عبد اللطيف

البكالوريوسوالقانون
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

785
حممد خري 

العزمني بن 
نورزالن

جامعة املاجستريالطاقة والبيئة2017
جلسجو

اململكة 
املتحدة

اجلامعة املاجستريرشيعة2017حفيني بن حممود786
األردناألردنية

خري الناجحة 787
جامعة البكالوريوسفيزياء2017بنت احلاج أهيم

مرصاإلسكندرية
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سنة االسمالرقم
الدولةاجلامعةاملستوىالشعبةالتخرج

حممد أفيق بن 788
جامعة البكالوريوسالرياضيات2017روسلن

مرصاإلسكندرية

أمالينا بنت أوانج 789
مرصجامعة قاهرةاملاجستريفلسفة إسالمية2017احلاج جنغال

790
احلاجة عظيمة 

مكرمة بنت 
احلاج صالح

2017
اإلدارة 

والرشيعة 
اإلسالمية

املاجستري
اجلامعة 
العاملية 

اإلسالمية
ماليزيا

املنح املقدمة من وزارة الشؤون الدينية من حيث الدول

النسبة املئويةعدد الطالبالدولةالرقم

79.6٪629مرص1

6.3٪50اململكة املتحدة2

6.8٪54ماليزيا3

5.5٪44األردن2

1.5٪12أسرتاليا3

0.1٪1سنغافورا4
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املنح املقدمة من وزارة الشؤون الدينية من حيث اجلامعات

النسبة املئويةعدد الطالباجلامعةالدولةالرقم

73٪577جامعة األزهرمرص1

0.8٪6جامعة القاهرة2

5.4٪43معهد قراءات شربا3

0.4٪3جامعة اإلسكندرية4

4.6٪36اجلامعة األردنيةاألردن5

1٪8جامعة الريموك6

0.1٪1مدرسة اجلنيد اإلسالميةسنغافورا7

4.3٪34اجلامعة العاملية اإلسالميةماليزيا8

0.8٪6جامعة ماليزيا للعلوم اإلسالمية9

1.1٪9جامعة كيبانجسان ماليزيا10

0.3٪2جامعة ماليا11

0.4٪3جامعة سالنغور العاملية اإلسالمية12

0.3٪2جامعة قوينسالند التكنولوجياأسرتاليا13

0.1٪1جامعة ويلس اجلنويب14

0.5٪4جامعة موناش15

0.3٪2جامعة ميلبورن16

0.4٪3جامعة سيدين17

اململكة 18
0.8٪6جامعة ليسرتاملتحدة
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النسبة املئويةعدد الطالباجلامعةالدولةالرقم

0.1٪1ليسرت البوليتيكنيك19

0.3٪2جامعة بريمنهام 20

0.1٪1جامعة إيدنربا21

0.3٪2جامعة هول22

0.1٪1جامعة معهد ويلس23

0.4٪3جامعة منجستري24

0.1٪1جامعة أبردين25

0.1٪1جامعة اكستري26

0.1٪1جامعة مرتوبوليتان منجستري27

0.3٪2جامعة بريستول28

0.3٪2جامعة يورك29

0.4٪3جامعة وريك30

0.1٪1جامعة ريدينغ31

0.1٪1جامعة داندي32

0.3٪2جامعة لوفربو33

0.3٪2معهد امللوك لندن34

0.4٪3جامعة ليدس35

0.3٪2معهد إمبرييال لندن36

0.1٪1جامعة لنكسرت37
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النسبة املئويةعدد الطالباجلامعةالدولةالرقم

0.1٪1جامعة كينت38

0.1٪1جامعة شيفيلد39

0.1٪1جامعة سوثهيمتن40

0.1٪1جامعة نيوكاسل41

0.1٪1جامعة سلفورد42

0.1٪1جامعة باث43

0.1٪1جامعة بلفاست44

0.1٪1جامعة أوكسفورد بروكس45

0.1٪1جامعة كوفينرتي46

0.1٪1جامعة ساسيكس47

0.1٪1جامعة جلسجلو48

املنح املقدمة من وزارة الشؤون الدينية من حيث املوضوعات

النسبة املئويةعدد الطالباملوضوعاتالرقم

13.9٪110لغة عربية1

42.3٪334رشيعة2

35.4٪280علوم إسالمية3

8.4٪66علوم الطبيعة4
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املنح املقدمة من وزارة الشؤون الدينية من حيث السنوات

النسبة املئويةعدد الطالبالسنةالرقم

1196310.1٪

2196610.1٪

3196710.1٪

4196920.3٪

5197050.6٪

6197130.4٪

7197610.1٪

8197710.1٪

91978232.9٪

101979111.4٪

11198050.6٪

12198130.4٪

13198240.5٪

14198320.3٪

15198450.6٪

16198530.4٪

17198660.8٪

181987131.6٪
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النسبة املئويةعدد الطالبالسنةالرقم

191988111.4٪

20198910.1٪

211990111.4٪

221991222.8٪

231992141.8٪

241993182.3٪

251994172.2٪

26199570.9٪

271996172.2٪

281997232.9٪

291998475.9٪

301999243.0٪

312000313.9٪

322001243.0٪

332002182.3٪

342003182.3٪

352004121.5٪

362005131.6٪

372006111.4٪
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النسبة املئويةعدد الطالبالسنةالرقم

38200760.8٪

392008121.5٪

402009283.5٪

412010151.9٪

422011364.6٪

432012425.3٪

442013405.1٪

452014496.2٪

462015506.3٪

472016749.4٪

48201791.1٪
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اهلوامش:

)1( لقاء مع وزير الشؤون الدينية األسبق يف منزله يوم اجلمعة 9-6-2017 بمنزله الساعة التاسعة 
صباحا، وأطلع سعادته فريق البحث عىل مسودة خطاباته وكلامته يف املناسبات املختلفة داخل وخارج 

بروناي. 

)2( بترصف من كلمة خمطوطة لوزير الشؤون الدينية السابق بنجريان داتوء رسي ستيا دكتور احلاج 
بشيخ  السلطنة  وفد  لقاء  يف  م   2010 مايو   11 يف  ألقاها  التي  الرمحن  عبد  احلاج  بنجريان  بن  حممد 
: "اإلماميِ  جييِي األزهريِ الذي انعقد َحْوَل َمْوضوعيِ َرِّ سيِ ليِلّرابطةيِ اْلعامَليِيَّةيِ خليِ األزهر عىل هامش امْلُْلَتَقى اخْلاميِ

َف".  ُه اْلُغُلوَّ والتََّطرُّ يٍَّة ُتَواجيِ نَّةيِ واجْلاَمعةيِ َنْحَو َوَسطيِيٍَّة إسالميِ يِّ إماميِ أْهليِ السُّ َأيبيِ احْلََسنيِ األَْشَعريِ

)3( - خطاب رسمي من سفارة سلطنة عامن بربوناي دار السالم ردا عىل طلب فريق الدراسة بخطاب 
رسمي أن ترشح السفارة أبعاد العالقة الثقافية بني الدولتني وجهود سلطنة عامن يف دعم اللغة العربية 
الدراسة خطابات مماثلة رسمية معتمدة من سلطنة بروناي جلميع  بسلطنة بروناي، وقد وّجه فريق 
السفارات العربية بسلطنة بروناي لكن مل يتجاوب مع فريق الدراسة سوى سفارة سلطنة عامن وقطر.

  - جريدة عامن، الثالثاء 4 رمضان 1438هـ، 30 مايو 2017م.

)4( ينظر: جملة احلياة، األحد 5 مارس 2017م، جملة عكاظ، اإلثنني 6 مارس 2017م.

كل  يف  واجلامعة  السنة  أهل  عقيدة  حسب  اإلسالمي  الدين  فهم  ترسيخ  املؤمتر  استهدف  وقد   )5(
املجتمعات اإلسالمية السيام املجتمع اإلسالمي يف بروناي دار السالم، وتنمية فكرة وسطية عقيدة 
أهل السنة واجلامعة إلجياد حياة كريمة وعالقات طيبة بني خمتلف احلضارات دوليا وحمليا، والعمل 
والتعرف عىل  املسلمني،  املسلمني وغري  بني  وطيدة  لعالقات  واجلامعة  السنة  أهل  عقيدة  تقوية  عىل 
خربات الدول اإلسالمية يف ميدان نرش عقيدة أهل السنة واجلامعة واالستفادة من كل ما وصلت إليه 

من تطورات يف هذا املجال. )لقاء مع وزير الشؤون الدينية السابق.
)6(Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei, Haji Awang Asbol bin Haji    
 Mail, 19502010  ,1985-M, Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia 
dan Sukan, Bandar Seri Begawan. Hlm: 8
)7(Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II, Masa Silam Saran Masa 
Depan, Haji Abdul Ghani Haji Bujang, 1999M, Pusat Sejarah Brunei, Kementerian 
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Kebuadayaanm Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan. Hlm: 356
)8(Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei, Hlm:120.
 )9(Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan, Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato 
Seri Utama Dr Ustaz Haji Md. Zain bin Haji Serudin, 1998M. Dewan Bahasa dan 
Pustaka Brunei: Kem.Kebudayaan Belia & Sukan. Hlm: 23
)10(Islam di Brunei Darussalam Zaman British )17741984-(, Hlm:281.

)11( ينظر: بحث العربية واإلسالم يف بروناي دار السالم، ص11:5. 
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الراهنة،  املعطيات  وفق  العربية  اللغة  مستقبل  استرشاف  الفصل  هذا  يف  نحاول 
العربية يف سلطنة  اللغة  دون نرش  عائًقا  تقف  التي  املشكالت  أهم  عند  أواًل  وسنقف 
بروناي، وُتضعف من نتائج تعليم اللغة العربية هبا، فعىل الرغم من مرور قرابة مخسني 
عاما عىل تأسيس املدارس العربية احلكومية بالسلطنة إال أنه مازال شكاوى من ضعف 
مستوى متعلمي اللغة العربية، وقصور يف كفايتهم اللغوية، وبالتايل مل تصل مؤسسات 
اللغات  إحدى  العربية  اللغة  جْعل  من  املنشودة  أهدافها  إىل  بالسلطنة  العربية  تعليم 
التواصلية يف املجتمع الربوناوي، وستسعى الدراسة يف هذا الفصل إىل تقديم حلول 
بالسلطنة،  العربية  اللغة  تعليم  لتطوير  التوصيات  أهم  وسُتجمل  املشكالت،  ألبرز 
وتعزيز فرص النهوض به، كام ستشري إىل إحدى املشاريع املقرتحة املزمع تنفيذها يف هذا 
امليدان، وهو "مرشوع اللغة العربية يف جنوب رشق آسيا" املقرتح من إحدى جامعات 

سلطنة بروناي دار السالم.

الف�سل الرابع
الآفاق امل�ستقبلية للغة العربية فـي �سلطنة بروناي
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ُيواجه تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي عدة عقبات عىل مستوى املعلم واملتعلم 
العربية يف  اللغة  تعليم  التدريس، ويأيت يف مقدمة مشكالت  التعليمية، وطرق  واملواد 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  املؤهلني  املعلمني  قلة  مشكلة  بروناي  سلطنة 
الذين  املعلمني  فأكثر  العربية،  اللغة  تعليم  املتخصصني يف  املعلمـني  توفر  بمعنى عدم 
يقومون بتدريس اللغة العربية مل يتخصصوا يف تعليمها، فكثريا ما نجد خرجيي كليات 
أصول الدين والرشيعة بل واحلاصلني عىل الثانوية الدينية يقومون بتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها.

وُيضاف إىل ذلك ضعف برامج تدريب وتطوير أداء املعلمني وعدم كفايتها لتشمل 
مجيع مدريس اللغة العربية، كام أهنا انتقائية أو اختيارية، وال تتّم بطريقة دورية منتظمة، 
وليست ُملزمة يشرتط احلصول عليها للرتقي الوظيفي ملعلمي اللغة العربية مما كان له 
أثره يف ضعف خربات املعلمني يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، فمن مشكالت 
معلمي العربية يف بروناي عىل حد قول الدكتورة داينجكو حاجه سلميه بنت بنجريان 
 – "ضعف الدافع إىل تعليم اللغة العربية عند معظمهم، فتعليمها  حاج شهاب الدين 
التعليميــة،  التدريبات  العيش." )1( و"قلة  للقمة  – ال يعدو عن كونه وسيلة  عندهم 

)١(
م�سكالت تعليم اللغة العربية ب�سلطنة بروناي
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الندوات  أو  باملؤمترات  االشرتاك  وقلة  العربية  اللغة  تدريس  عيل  التدريبــات  وقلة 
لتعليـم اللغـة العربية، وقلة املهـارات اللغوية، وقلة املعـارف بالبيئـة املاليويـة، وقلة 
امليـول إىل مهنة التعليم ... ومسئوليات التدريس بني املدرسني غـري متوازنة من حيث 
عدد احلصص املخصصة هلم وكثرة عدد التالميذ... واملدرسون يستخدمون الوسائل 
احلديثة  التعليمية  بالوسائل  هيتمون  وال  املدرسية،  والكتب  السبورة  من  التقليدية 
عىل  الفصل  يف  نشاطهم  ويقترص  األمامي،  العرض  وجهاز  اللغة  خمترب  مثل  املختلفة 

القراءة وترمجة ورشح املعنى باملاليوية." )2( 

فسنجد  بروناي  سلطنة  يف  العربية  اللغة  متعلمي  أمام  توقفنا  إذا  آخر  جانب  من 
اجلامعية،  املرحلة  طالب  فيهم  بام  لدهيم  األربع  اللغوية  املهارات  مستوى  يف  ضعًفا 
ففي الدراسة التي أجراها الدكتور حنبيل جاييل عىل طالب كلية اللغة العربية بجامعة 
الرشيف عىل اإلسالمية وجد "أن ضعف الدارسني يرجع إىل عدم قدرهتم عىل الكالم 
والكتابة وبقية املهارات لندرة املفردات اللغوية لدى الدارسني وعدم استخدامهم اللغة 
العربية يف املحادثة أثناء احلصة وخارجها.. وأن السبب الرئييس حلدوث هذا األمر هو 
ضعفهم يف املرحلة التعليمية السابقة )الثانوية( حيث إن هؤالء الطلبة مل تتح هلم الفرصة 
لتنمية قدراهتم يف املرحلة الثانوية حيث كانوا يعتمدون عىل احلفظ يف نقل أفكارهم، ومل 

يكتسبوا اخلربات من معلميهم لتنمية قدراهتم اللغوية يف ذلك الوقت." )3(

إذا أضفنا إىل األسباب السابقة ضعف الدافعية لدى املتعلمني لتعلم اللغة العربية، 
الناتج عن عدم اقتناع بعض الطالب أنفسهم بتعلم اللغة العربية وفقدان اجلو املشجع 
عىل استعامهلا خارج الفصل أو خارج املدرسة، أدركنا السبب يف ضعف مستوى الطالب 
يف اللغة العربية عىل الرغم مما ينفق عىل تعليمها من مال وجهد ووقت، فمختلف مظاهر 
احلياة الثقافية واالجتامعية قائم عىل اللغة املاليوية اللغة األم، واللغة اإلنجليزية بوصفها 
اللغة الثانية؛ لذا ال ُيبايل بعض املتعلمني بالسؤال واملناقشة واحلرص عىل التغلب عىل 
ًما اللغة املاليوية األم لغة للتواصل داخل فصول  مشكالت تعلم اللغة العربية، ُمستخديِ
فتعليم  الفصل،  داخل  بيئة عربية  أقل مساحة ممكنة لصناعة  ُيفقدهم  مما  العربية  اللغة 
للغة،  الطبيعة االتصالية  الدينية، وينسى  ُيركز عىل األهداف  السلطنة  العربية يف  اللغة 
اللغة  الوظيفة األهم للغة كأداة ختاطب وتواصل بني املواطنني، فال بديل عن ممارسة 
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العربية؛ ألهنا كغريهــا مـن اللغـات تكتسب باملامرسـة اليومية يف مواقف احلياة.

ومن املشكالت التي ُتواجه تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي حظ تعليم اللغة 
وزارة  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  يتوىل  إذ  واإلرشاف  اإلدارة  من  الضئيل  العربية 
الشؤون الدينية اإلرشاف عىل تعليم اللغة العربية باملدارس املختلفة، فال توجد إدارات 
صني  خاصة مستقلة بتعليم اللغة العربية، فيغيب الدور الرقايب والتوجيهي من ُمتخصِّ
يف تعليم اللغة العربية، ُيرشفون عىل تعليم العربية يف املدارس، وُيقدمون الدعم الفني 
امُلسند  العربية  املدارس  الدراسات اإلسالمية ومديري  للمعلمني، فكثري من مسؤويل 
أو  الفني  السلطنة ال يمكنهم اإلرشاف  العربية يف  اللغة  تعليم  تنفيذ خطط  هلم متابعة 

املتابعة؛ ألهنم غري متخصصني يف هذا امليدان باإلضافة إىل ضعفهم يف اللغة العربية. 

به  تقوم  الذي  الدور  ضعف  العربية  اللغة  انتشار  معوقات  من  آخر  جانب  ومن 
املؤسسات التعليمية األهلية، إذ تقترص جهودها يف نرش اللغة العربية عىل مرحلة رياض 
األطفال ومرحلة التعليم األسايس؛ فمن الرضوري إفساح املجال للمؤسسات األهلية 
واملؤسسات  اجلمعيات  خالل  من  العربية  اللغة  نرش  يف  احلكومة  مع  بدورها  لتقوم 
املبارش مع اجلمهور السيام وأن جتربة  التواصل االجتامعي والعمل  والروابط ومواقع 
املؤسسات التعليمية اخلاصة قد القت قبوال وحققت نجاحا يف ميدان رياض األطفال 

والتعليم االبتدائي. 

فسنجد  بالسلطنة  العربية  اللغة  ملتعلمي  ُتقّدم  التي  التعليمية  املادة  إىل  انتقلنا  وإذا 
عدة معوقات تتصل باملحتوى التعليمي متمثلة يف الكتاب واألدوات املصاحبة له من 
والصوتيــة،  التحريرية  التامرين  وكتب  التدريبات،  وكراسات  التسجيلية،  الرشائط 
التقى  وقد  التعليمية،  والوسائل  اإلرشادي،  املعلم  وكتب  املتدرجة،  املطالعـة  وكتب 
العقبات  أبرز  عىل  للتعرف  العربية  باملدارس  العربية)4(  اللغة  بمدريس  الدراسة  فريق 
التي ُتواجه معلمي ومتعلمي اللغة العربية يف املدارس العربية بالسلطنة، فكان الكتاب 
يف مقدمتها، وقد ترّكزت شكواهم يف عدم كفاية الوقت املخّصص لتعليم اللغة العربية 
العام الدرايس، فمثال  التعليمي الكبري املستهدف االنتهاء منه خالل  مقارنة باملحتوى 
كتاب  من  األول  اجلزء  من  وحدات  ثامين  اخلامس  الصف  طالب  عىل  املقرر  الكتاب 
العربية بني يديك الذي يصل عدد صفحاته إىل مائة وثامن وثامنني صفحة، ثم ُيكمل 
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العربية  لتعلم  املخّصص  والوقت  أخرى،  وحدات  ثامين  السادس  الصف  الطالب يف 
عرشة حصص أسبوعًيا بواقع أربع ساعات وسبع عرشة دقيقة أسبوعيا، وهي - عىل 
حّد تعبري املعلمني - غري كافية إلكامل املنهج والتدريب واملراجعة، فالوحدة حتتاج أكثر 
من حصتني لالنتهاء منها، وتتكرر املشكلة يف الصف السابع والثامن، فكتاب العربية 
بني يديك اجلزء الثاين يصل عدد صفحاته إىل أربعامئة ومخس وثالثني صفحة، ومكّون 
من ست عرشة وحدة دراسية مقسمة بني الصفني السابع والثامن، والوقت املخصص 
ال  أسبوعيا  دقيقة  عرشة  وسبع  ساعات  أربع  بواقع  أسبوعًيا  حصص  عرش  للدراسة 
فسنجد  التاسع  الصف  إىل  فإذا وصلنا  عليها،  التدريب  أو  الدروس  تكفي الستكامل 
ويشمل  أسبوعيا  حصص  ثالث  ُيدرس  األول  فرعني  إىل  مقسمة  العربية  اللغة  مادة 
ويشمل  أسبوعيا،  حصص  أربع  ُيدرس  والثاين  والرتمجة،  واملطالعة  واألدب  اإلنشاء 
الفروع  هذه  كل  عىل  الرتكيز  الصعب  من  جيعل  ما  وهذا  والبالغة،  والرصف  النحو 
واستكامل املقررات وتدريب الطالب عىل املهارات األربع األساسية، كام أن الطالب 
جيدون صعوبة يف دراسة الرصف حيث مل يسبق هلم دراسته من قبل، وجيدون فجوة 
كبرية بني موضوعات النحو واملطالعة يف السنة التاسعة وموضوعاهتام يف السنة الثامنة، 
الطالب  أن شكاوى  إال  النحو والرصف  مناهج  ُأدخلت عىل  التي  التعديالت  ورغم 
واملعلمني من كثافة املحتوى مل تتغري، فقد كان النحو والرصف ُيدّرس يف السنة التاسعة 
عنها  العدول  تّم  أنه  إال  األزهري  الثانوي  والثاين  األول  الصف  كتب  من  والعارشة 
اللغة  العربية الصادرة عن معهد تعليم  اللغة  يف عام 2010م إىل كتاب سلسلة تعليم 
واملستوى  النحو  يف  الثاين  املستوى  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  العربية 

الثاين يف الرصف.

ا عىل سؤال ما سبب ضعف مهارات الطالب اللغوية؟ بقوهلم:  وُيضيف املعلمون ردًّ
األمر يرجع إىل ضعف رغبة الطالب يف دراسة مادة اللغة العربية، وتعدد وكثرة األنشطة 
تكون  التي  ة  امُليرسَّ القواميس  توافر  وعدم  الدراسية،  احلصص  حساب  عىل  الطالبية 
العربية بني يديك  يف متناول الطالب، وعدم مالئمة موضوعات بعض دروس كتاب 
""اختيار الزوجة"، و"السهر خارج البيت"، كام  للمرحلة العمرية للطالب مثل درس 
املتعلم،  وثقافة  بيئة  الكتاب ختتلف عن  اللغوية ملوضوعات  والبيئة  الثقافية  اخللفية  أن 
الكتب،  يف  املستخدمة  والصور  املسجلة  الصوتية  للامدة  الوضوح  عدم  من  ويشتكون 
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وعدم مالئمة بعض التدريبات ملستوى الطالب، باإلضافة إىل عدم توافر خمتربات لغوية، 
العالقة  اإلدارات ذات  اقرتحوا تشكيل جلنة من  التعليمية، وقد  الوسائل  وعدم كفاية 

باملوضوع للنظر يف تلك املشكالت وإجراء تعديالت عىل حمتوى الكتاب الدرايس.

وال خيفى ما ُيمثِّله الكتاب املدريس من أمهية ملتعلم اللغة الثانية، فهو أقدم الوسائل 
التعليمية وأمهها عىل اإلطالق، فهو بمثابة املرشد، واملرجع لكل من املعلم، واملتعلم، 
املتبعة  الرتبوية  األساليب  إىل  يشار  وفيه  تعليمها،  وطرائق  املادة،  أهداف  حتدد  وفيه 
والوسائل الرتبوية املرافقة، فرغم ما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته 
التدريس  التعليمية، فعملية  العملية  املتميزة يف  املدريس مكانته  للكتاب  يبقى  اجلديدة، 
بالنسبة  يمثل  فهو  املدريس،  الكتاب  كبريا عىل  اعتامدا  تعتمد  أو حمتواها  نوعها  كان  أيا 
للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا دائام لتعزيز هذه العملية، ومرافقا ال 
يغيب لالطالع السابق واملراجعة التالية. وهو هبذا ركن مهم من أركان عملية التعلم، 
ومصدر تعليمي يلتقي عنده املعلم واملتعلم، وترمجة حية ملا يسمى باملحتوى األكاديمي 
للمنهج، ولذلك تعترب نوعية وجودة الكتاب املدريس من أهم األمور التي تشغل بال 
املهتمني باملحتوى واملادة التعليمية وطريقة التدريس؛ لذا ُيويص املربُّون بالعناية بإعداده، 
ال سيام تلك املواد التي تعنى بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ويف احلاالت التى ال 
يتوافر فيها املعلم الكفء حيث تزداد أمهية الكتاب يف سد هذا النقص، ونحن نفتقر يف 
ميدان تعليم العربية لغري الناطقني هبا إىل ذلك املعلم الكفء، مما جيعل حاجتنا إىل كتب 
أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حاجة رضورية وملحة، ذلك أن الكتاب 
التدريس  صلب  هو  وإنام  فقط،  التدريس  عىل  ُمعينَة  وسيلة  جمرد  ليس  هذه  حالتنا  يف 
وأساسه؛ ألنه هو الذي حيدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي ُيبقى عملية 

التعليم مستمرة بينه وبني نفسه إىل أن يصل منها إىل ما يريد." )5( 

ومن إشكاليات كتب تعليم اللغة العربية بالسلطنة أن كتب البالغة واألدب والنحو 
والرصف يف املدارس الثانوية العربية ُأعّدت لطالب املعاهد األزهرية بجمهورية مرص 
العربية، وليس لطالب ناطقني بغري العربية بالسلطنة؛ فهي غري مالئمة ملستوى الطلبة، 
وال يستطيع املدرسون التعاطي اجليد معها،)6( والخيتلف األمر كثريا بالنسبة لكتب مثل 
العربية للناشئني والعربية بني يديك التي تضم موضوعات منقولة من بيئة وثقافة عربية 
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ختتلف عن بيئة وثقافة السلطنة، بام جيعل املحتوى اللغوي غريبا عىل املدرسني والطالب، 
ومن أمثلة ذلك أسامء األماكن والشخصيات والعادات وبعض األفكار ليست هلا صلة 
من قريب أو بعيد بسلطنة بروناي دار السالم، ومن هنا تنشأ الصعوبة يف فهم مفردات 
اللغة والتحدث هبا واستخدامها كوسيلة للتخاطب فيام بني الطلبة مما جيعلهم يميلون 
إىل احلفظ دون الفهم، ففرق كبري بني تعليم اللغة ألبنائها، وتعليمها لغري أبنائها، وتبعا 
هلذا الفرق فإنه ينبغي أن خيتلف الكتاب التعليمي، لتعليم العربية لغري الناطقني هبا عن 

الكتاب التعليمي لتعليم العربية ألبنائها، من حيث الغرض والبناء والوسيلة. )7( 

ويكمن الفرق اجلوهري بني الكتاب املدريس املخصص للعرب والكتاب املدريس 
الثقافة  إىل  ينتمون  أن األول يستعمله تالميذ  املخصص لغريهم - بصورة عامة - يف 
ذاهتا، ويتكلمون اللغة العربية التي يتعلموهنا، أما الثاين فيستعمله طالب ال ينتمون إىل 
الثقافة نفسها، وال يعرفون اللغة العربية؛ لذا الكتاب املعّد لغري الناطقني باللغة العربية 
االتفاق  أوجه  حُيدد  بحيث  التالميذ؛  ولغة  العربية  للغة  التقابيل  التحليل  إىل  قد حيتاج 
يواجهها  التي  الصعوبات  معرفة  يف  ذلك  من  واالستفادة  اللغتني  بني  واالختالف 
التلميذ يف تعلم تراكيب العربية ونظامها الصويت، كام جيب أن يتخذ هذا الكتاب بيئة 

الطالب وجممل حضارته منطلقا له يف تقديم احلضارة العربية اإلسالمية.

ومن أبرز إشكاليات املحتوى التعليمي للكتب العربية بالسلطنة عدم صياغة أهداف 
واضحة وحمددة للمناهج العربية كام أشارت عبارة داينجكو سلمية يف بحثها لنيل درجة 
التخصص "املاجستري" امُلعنون بـ "تعليم اللغـة العربيـة يف سلطنة بروناي دار السالم: 
مشكالته ومعاجلاهتا،" بقوهلا "أخطر مشاكل تعليم العربية بالسلطنة هو عدم وضوح 
أغراض تعليم اللغة العربيـة يف املدارس العربيـة السيام بعد أن تقّيدت مناهجها بمناهج 
معهد البعوث باألزهـر الرشيف منذ عام 1995م." )8(  وقد ذكر الدكتور بنجريان أنق 
احلاج أمري الدين عـامل شاه فـي بحثه لنيل درجة العاملية "الدكتوراه" حـول حاجـات 
اللغة العربية يف  "أن أهداف تعليم  وأهداف تعلم وتعليم اللغـة العربيـة فـي بروناي 
العربيـة  الثانوية  البلقية  حسن  فمدرسـة  مكتوبة،  تكن  مل  التعليمية  املؤسسات  بعض 
للبنني مثال ليس هلا كشف أهداف مدون لتعليم اللغة العربية فيها، ولكن ذلك ال ينفي 
وجود أهداف لتعليم اللغة العربية فيها إال أهنا غري مدونـة، ونفرتض أهنا بصورة عامة 
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الدراســة يف املجاالت  الذي يمكنهم من مواصلة  بالقدر  الدارسني  هتدف إىل إعداد 
الدينية والتفقه يف الدين فحسب." )9( 

بكاون  رسي  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  أستاذ  حازمني  أبان  الدكتور  ويستطرد 
قائال:  بروناي  العربية يف سلطنة  اللغة  تعليم  "تطورات  بحثه  اجلامعة يف  رئيس  ونائب 
"من الظواهر السلبية الشائعة ال سيام يف بروناي دار السالم أن تعليم اللغة العربية يعتمد 
علـى كتاب وأستاذ دون أي صيغة مدونة لألهداف اخلاصة ملا ُيراد وُيتوقع من تدريس 
ذلك الكتاب، وما املستوى املرجو أن يصل إليه الطالب.. عىل سبيل املثال كانت املدارس 
العربيـة فـي بروناي تستخدم سلسلة كتـب مؤسسة كالنتن ماليزيا من عام 1982م إىل 
عام 1993م، ثم حتولت املدرسة إىل استخدام كتب معهد البعوث اإلسالمية باألزهر يف 
مرص من املرحلة الثانوية األوىل إىل املرحلة الثانوية اخلامسة، وقد خترج من هذا النظام 
دفعات من الطالب الذين أكملوا دراستهم يف اجلامعات العربية واإلسالمية بل تفوقوا 
الذين  البالد  موظفي  من  وأصبحوا  القواعد،  حفظ  يف  العرب  عىل  األحيان  بعض  يف 
سون ما تعلموه لألجيال التالية؛ ليستمر واقع تعليم  خيدمون احلكومة والشعب، وُيدرِّ
اللغة العربية بالنظام شبه التقليدي كمـا ذكرناه آنًفا، وتستمر يف الوقت نفسه الشكاوى 
بأن املتخرجني من املدارس العربية بل اجلامعات ال زالوا عاجزين عن الكالم والكتابة، 
ويتساءل الباحث: ما جدوى قضاء مدة طويلة مـن تعلم اللغـة العربية وهم عاجزون 

عن الكالم والكتابة هبا؟ وكيف يتحقق فهم اإلسالم هبذه الصورة؟ 

مع  يتعامل  ديني  لغرض  العربية  اللغـة  تعلم  أن  إلـى  ذلك  عن  اإلجابة  تعود  وقد 
الكتب والرتاث الذي يتطلب قراءة موضوع بعينه الوقوف عليها فحسب دون احلاجـة 
العربية قدر يسري يساعده عىل نقل  بالعربية، فيكفيه من  إلـى مزيد من الكالم والكتابة 
الفكرة إىل لغته األم ثم يعرضها عىل الطالب أو اجلمهور باللغة املاليوية. وُيعيد الباحث 
السؤال مرة أخرى كيف يكون حـاملو الليسانس يف اللغـة العربية عاجزين عن الكالم 
والكتابة بالعربية؟ وجييب بأن من أسباب ذلك أن برنامج الليسانس املتاح ُصّمم للعرب 
الذين ال ُيعانون من مشكلة املهارة اللغوية العربية، وأن غاية هذا الربنامج العناية باللغة 
العربية وحفظها نفسها؛ لذلك ُيركز الربنامج عىل معرفة خصائص اللغة ونظامها وآداهبا 
يقترص عىل  الربوناويني ال  الطالب  لدى  الكالم  آخر ضعف  معرفة عميقة. من جانب 
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اللغة املاليويـة الفصحى أيضا، وقد يعود هذا السبب  العربية فحسب بـل علـى  اللغة 
إىل التقاليد العامة املصاحبة للعملية التعليمية التي جتعل املتعلم متلقي يف موقف املستمع 
سوى  عنها  والتعبري  أفكاره  وتنظيم  الرأى  إلبداء  الفرصة  ُيمنح  مـا  ونادرا  فحسب، 
ألقوال  االستامع  كبـاره  يتقبل  ال  الذي  املجتمع  إىل  املشكلة  تعود  كام  قصرية،  بإجابات 
صغاره، فدوًما عىل الصغار السمع والطاعة، وبالتايل ال يعتاد الطالب الكالم أو التعبري 
لغته األم فحتام سيكـون  بالفصحى يف  الكالم  الطالب ال يستطيع  أفكاره، وما دام  عن 
الكالم باللغات األخرى أصعب.. فالطالب حيصلون عىل أعىل الدرجات يف االختبارات 
العربية، وهم ال يستطيعون التحدث بالعربية أو كتابة خطاب هبا؛ ألهنم يعتمدون عىل 
احلفظ لتجاوز االمتحان الذي يعتمد عىل أسئلة مبارشة." )10(  ويؤكد ذلك مؤرشات 
النجاح املرتفعة مع وجود شكاوى من عدم قدرة الطالب عىل املحادثة والكتابة بالعربية.

نتائج الطالب باملدرسة العربية ببالئيت )2012- 2017( )11( 
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تعليـم  مناهج  يف  وصعوبة  غموضا  املجاالت  أكثر  من  العربية  اللغة  قواعد  وتعد 
اللغـة بشكل عام، وهذه الصعوبة ال تقتصـر عىل متعلمي اللغة من أبناء بروناي وال 
يكاد  فال  بالعربية،  الناطقني  أبناء  عىل  أيضا  تنسحب  بل  فحسب  األجانب  أبناء  عىل 
متاهــات  إىل  ينزلق  حتى  غورها  ليسرب  نفسها  العربية  أبناء  من  الدارس  إليها  يدخل 
قـد يضل فيها املسالك، ألن قواعد اللغـة العربيـة متشعبة ومتعددة، ومبنية يف تشعبها 
تبسيط  إىل  العربية  بغري  الناطقني  حيتاج  لذا  وفلسـفية؛  منطقيـة  أسس  عىل  وتعددها 
عىل  يؤكد  ما  وهذا  التعقيد،  عن  والبعد  املنطقية  التعاريف  باجتناب  العربية  القواعد 
العربية  تعليم  كتب  عن  ختتلف  بغريها  للناطقني  العربية  لتعليم  كتب  إجياد  رضورة 
للناطقني هبا، فامدة النحو والرصف التي تستهدف تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أوىل 
اكتسبها  النحو  أمور من  فثمة  ثانية،  اللغة  تعليمها بوصفها  التي تستهدف  ختتلف عن 
الناطقون بالعربية قبل دخوهلم املدرسة، ولن يكونوا يف حاجة إىل تعلمها؛ ألهنا باتت 
جزءا من كفايتهم اللغوية، يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية، ويستخدموهنا استخداًما 
من  حيتاجون  بالعربية  الناطقني  غري  الطالب  نجد  اآلخر  الطرف  عىل  صحيًحا  علمًيا 
النحو إىل كل يشء ليتعلموه، بسبب أن أذهاهنم خالية من العربية، وكفايتهم هبا تساوي 

صفر عند البدء بعملية التعلم. 

فمثال نظام االشتقاق يف اللغة العربية عىل خالف اللغـة املاليويـة بام ُيشكل إحدى 
كلمـة  معنى  أن  دارس  يفهم  فقد  العربية،  بغري  الناطقني  عند  النحو  مشاكل  مشكلة 
"طالب" هي "تلميذ" لكن لن ُيدرك بسهولة العالقة بينها وبني كلامت "طلب أو يطلب 
ومطلب ...إىل آخـره"، ومن الصعوبات التي يواجهها متعلمو ومدرسو اللغة العربية 
السيام  املاليوية  قواعد  عن  متاما  العربية(  )قواعد  والرتكيبي  الرصيف  النظام  اختالف 
الفعل، وعالمات اإلعراب، واملذكر واملؤنث، واملطابقة،  الفعل، وترصيف  يف أوزان 
اللغــة  يف  العدد  نظام  خالف  عىل  أخرى  إىل  حالة  من  خيتلف  الذي  العدد  ونظام 
املاليويـة الذي ال يفـرق بني عدد وآخر من واحد إىل مليون، وملعاجلـة هذه املشكلة 
اقرتح أحد الباحثني )12( أن يعتمد املعلم عىل طريقة مقارنة بني عدد مؤنث وعدد مذكـر 
يف عمودين متقـابلني، وأن يكرر تدريب املتعلمني عىل ذلك حتى يتعودوا عىل الفروق 

بني النظام العددي يف العربية واملاليوية. 
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ومنها مشكلة األصوات فالنطق أكثر عنارص اللغـة صعوبة يف تغيريه أو تصحيحه 
بعـد تعلمه بشكل خاطئ، وتظهر هذه املشكلة بوضوح يف األصوات العربيـة الـتي ال 
مثيل هلا يف اللغة املاليوية؛ لذا املعلم يف حاجة إىل الرتكيز عىل األصوات التي ال نظري 
هلا يف اللغة املاليوية، ومنها مشكلة قلة احلصيلة اللغوية من املفردات، فخريج املدارس 
الثانوية العربية بالسلطنة مستهدف أال تقل حصيلته اللغوية عن مخس آالف كلمة عربية 
بطريقة  واستخدامها  الذاكرة،  من  املفردات  تلك  استدعاء  أهنم جيدون صعوبة يف  إال 
صحيحة يف النطق والرتكيب، فكثري من الدارسني خُيطئ يف اإلضافة، فيزيدون "الـ" إىل 
املضـاف يف التدريبات التحريرية أو الشفوية، بل وأحيانا عنـد القراءة بالرغم من أن 
املفـردات  أن يدرس  املعلـم  املشكلة علـى  "ال"، وللتغلـب عىل هذه  املكتوب بدون 
مـن خـالل السياق أي مـن خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة 
التعليمي  الربنامج  إعداد  يسبق  أن  الباحثني)13( برضورة  بطرق شتى، كام أوىص أحد 
العربية واللغـة املاليوية عىل مستوى  اللغة  تقابلية بني  الكتاب إجراء دراسات  بام فيه 
الرتكيب النحوي والصوتـي والرصيف ودراسة عـن املفردات العربية املستعارة يف اللغة 

املاليوية حتى يكون الكتاب مالئمــا للمعلمـني واملتعلمـني.

طرق  تنوع  عدم  السلطنة  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مشكالت  ومن 
القواعد  بحفظ  التالميذ  فُيكلف  والقواعد  الرتمجـة  طريقة  عىل  والرتكيز  التدريس 
والتعريفات، ودراسة كل فرع من فروع اللغة العربية منفصال عن اآلخر، مثل النحو 
املفرتض أن تدرس كوحدة  التي كان من  اللغة  والرصف والبالغة وغريها من فروع 
دراسية، فعىل الرغم من أن طرق تعليـم اللغات قد تطورت وتعددت إال أنه مازالت 
طرق التدريس املتبعة يف تعليم العربية طرقا تقليدية تقف بأهدافهـا عند حد حفظ وفهم 
الطالب  أوقات طويلة من عمر  تقليدية تستغرق  لغوية  بأشكال  اللغة والتعبري  قواعد 
العربية  اللغـة  درسـوا  الذين  الطالب  زال  فام  مرضية،  نتائج  حتقق  أن  دون  التعليمي 
النطق،  يتغلبوا عىل صعوبــات  قبل دخوهلم اجلامعة فرتة ال تقل عن تسع سنوات مل 
فال يمكنهم النطق السليم املتصل أو القراءة مع تتبع الفكرة، فتعليم اللغة العربية حيتاج 
إىل طريقة ُتركز عىل كيفية استغالل حمتوى املادة بشكل ُيمكن التالميذ مــن الوصول 
إىل الكفاية االتصالية إحدى أهداف تعلم اللغة العربية، والطريقة املناسبة هلذا الغرض 
هي الطريقة السمعية الشفوية؛ ألن هذه الطريقــة حُتقق للتلميذ السالمة والطالقة يف 
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احلديث باللغة األجنبية يف وقت مبكـر جدا وبجزء حمدود من مواد اللغة التعليمية.

باإلضافة إىل عدم توافر الوسائل التعليمية احلديثة يف بعض املدارس، وأحيانا عدم 
يف  باملدرسة  توافرها  مدى  كان  مهام  التعليمية  الوسائل  باستخدام  املدرسني  اكرتاث 
الوقت الذي حيتاج تعليم اللغة العربية إىل توظيف جيد من املعلم للوسائل التعليمية 
كانت  كلام  واملتعلم  املعلم  بني  اتصال  عملية  بوصفه  فالتدريس  احلديثة،  والتقنيات 
وسيلة التدريس جيدة وواضحة ومالئمة كان وصول الرسالة أكثر فعالية، "فالوسيلة 
يف  وأدوم  أقرص  وقت  ويف  أدنى  بتكلفة  إجيابية  أكثر  تدريس  عىل  تساعد  التدريسية 
الذاكرة، وهلا أثر يف تغيري سلوك املتعلمني فُتنمي بداخلهم حب االستطالع والرغبة يف 
التعلم، وحترر املدرس من دوره التقليدي وتوسع جمال حواس املتعلم وتقوى العالقة 
بني املتعلم والعلم وُتزيد من ثقته به، ويقوى هبا روُح االعتامد عىل النفس لدى املتعلم، 
وتساعد عىل معاجلة مشاكل النطق، وتساعد عىل ربط أجزاء املعلومة ببعضها ومعرفة 
نسبة األشياء، وتساعد عىل جلب العامل اخلارجي إىل غرفة الصف، وُتنقذ املدرس من 
اجلديدة  املعارف  املتعلم واستنباط  لدى  التأمل  الضعف، وتقوي روح  بعض مواقف 
يف حل مشاكله بواسطة تعميم اخلربات السابقة، وإتاحة فرص جيدة إلدراك احلقائق 
العلمية وتدريس املعاين الصحيحة للعبارات واملفردات الغامضة واملعاين املجردة بأقل 

األخطاء وأقرص األوقات.

وتتمثل الوسائل التدريسية فيام ييل: 

وكتب  والصوتية  التحريرية  التامرين  كتب  من  املرافقة  واملواد  املدريس  الكتاب   -
املطالعة وكتب االختبارات وكتاب مرشد املعلم.

 - األجهزة التي تعرض مواد سمعية وتشمل الراديو واملسجل وخمترب اللغة.

الورقية  والرسوم  الصور  عارض  وتشمل  برصية  مواد  تعرض  التي  األجهزة   -
واملواد الشفافة والرشائح.

 - املواد التي تعرض كلوحات تدريسية ويشمل النامذج واملجسامت واملواد املصنوعة 
والعينات واملواد املطبوعة واملصورة، واألفالم الثابتة أو السينامئية والشفافات والتلفاز 

والفيديو.
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- املادة التدريسية التي تعرض بواسطة احلاسوب.

واخلرائط  التوضيحية  والرسوم  احلائطية  واملعلقات  املمغنطة  والصور  السبورة   -
والدفاتر القالبة، باإلضافة إىل شخصية املعلم وقدرته عىل التواصل الناجح مع خمتلف 

الطالب. )14(

أهم  جاييل  حاج  بن  حنبيل  حاج  الدكتور  أمجل  اجلامعي  التعليم  مستوى  وعىل 
كبري  عدد  فيه  شارك  استبيان  عمل  خالل  من  السلطنة  طالب  تواجه  التي  املشكالت 
من طالب جامعة الرشيف عىل اإلسالمية، وانتهى إىل أن أهم إشكاليات تعليم اللغة 

العربية يف اجلامعة ما ييل:

الدارسني  مستوى  مع  العربية  اللغة  كلية  مناهج  حمتوى  بعض  تناسب  عدم   -"
لدى  عقبة  يشكل  وهذا  الرشيف،  األزهر  جامعة  منهج  من  مأخوذ  ألنه  وبيئتهم، 
الدارسني يف احلصول عىل املصادر واملراجع والكتب اللغوية املناسبة لقلتها وندرهتا؛ 
لذا فهو يف حاجة إىل إعادة نظر وتعديالت حتى يتناسب مع قدرات الدارسني ويساير 

طبيعة تعليم اللغة العربية بالكلية.

- عدم مراعاة مستوى الدارسني وفروقهم الفردية عند إعداد املنهج الدرايس، مما 
يؤدي إىل تفاوت درجة الصعوبة والسهولة بني الدارسني.

- إن تعليم اللغة العربية ال يركز عىل املهارات اللغوية األربع من حيث االستامع 
والكالم والقراءة والكتابة، وإن تدريسها يتم بشكل تقليدي يف كل عام مما أضعف قدرة 

الدارسني يف فهم اللغة العربية وممارستها.

التقليدية  التعليمية احلديثة، وكثرة االعتامد عىل الوسائل  - قلة استخدام الوسائل 
القديمة )السبورة( يف عملية التعلم والتعليم.

- كون الوقت املخصص واملحدد لتعليم اللغة العربية غري كاٍف، فال حتظى اإلجابة 
النموذجية للواجبات املنزلية واالختبارات بوقٍت كاٍف ملناقشة األساتذة مع الطالب.

- األساليب املتبعة لتقويم الطالب غري كافية؛ لتحديد القدرات الفعلية والصحيحة 
عن  حقيقية  صورة  يعطي  ال  أيًضا  وهو  بالكلية،  العلمي  الدارسني  حتصيل  ملستوى 

مستوى الدراسة اللغوية، أو مدى استيعاهبم للمواد الدراسية.
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واجباهتم  أداء  يف  املدرسني  ملساعدة  احلديثة  التعليمية  الوسائل  استخدام  عدم   -
التدريسية والتعليمية.

- عدم وجود البيئة العربية املشجعة يف اجلامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص، 
وهذا بدوره ُيؤدي إىل تدين ممارسة الدارسني اللغة العربية سواء يف االستامع أو املحادثة 

أو القراءة أو الكتابة.

واقتصار  اجلامعة،  يف  العربية  اللغة  تعلم  عىل  الربوناويني  الطالب  إقبال  عدم   -
دوافع التعلم عىل الدافع الديني فحسب متمثال يف فهم القرآن الكريم واحلديث النبوي 

الرشيف والعلوم اإلسالمية.

الكايف  النحو  عىل  العريب  الثانوي  التعليم  يف  تأهيله  يتم  مل  اجلامعي  الطالب  أن   -
للتعامل مع متطلبات اجلامعة يف اللغة العربية

الدراسية،  موضوعاهتم  ومناقشة  لعرض  أداًة  العربية  اللغة  استخدام  عدم   -
منهم  استسهاال  الدروس  رشح  يف  واإلنجليزية  املاليوية  باللغة  عنها  واالستعاضة 
لتوصيل املعلومات دون عناء ومشقة، وهذا ُيؤثر سلبا عىل الطلبة يف فهم مفردات اللغة 
واستخدامها للتعبري عند احلاجة إىل ذلك مما جيعل الدارسني يميلون إىل الكسل وعدم 

البحث يف مفردات اللغة واستخدام القواميس واملعاجم ملعرفة املفردات." )15(
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يمكن إمجال أهم التوصيات واملقرتحات ملواجهة مشكالت تعليم اللغة العربية يف 
سلطنة بروناي دار السالم يف النقاط التالية: 

أوال املنهج العام
- تطوير املنهج وحتديثه واختيار موضوعاته بام يتالئم مع بيئة وعادات وثقافات هذه 
البالد حتى يتفاعل الدارسني مع موضوعات املنهج، وحيدث تواصل بني املوضوعات 
واملفردات اللغوية التي يستخدمها الطلبة للتعبري عام يدرسونه بام ُيسهل عليهم فهم هذه 
املوضوعات، فاختيار املنهج املناسب واملالئم ملستوى الدارسني وبيئتهم سيساعدهم يف 
اللغوية األربع بصفة  العربية عامة واملهارات  اللغة  تعلم  املرجوة من  حتقيق األهداف 

خاصة.

- تكوين جلنة خاصة تقوم بإعادة النظر يف مناهج اللغة العربية وتقويمها وتأكيد مدى 
صالحيتها للدارسني، وذلك لتحقيق األهداف املنشودة واملرجوة يف املستقبل القريب، 
ويسبق ذلك إجراء دراسات ميدانية لالستعانة هبا يف حتديد العنارص األساسية للمنهج 
من خالل التعرف عىل أهداف ومستويات املتعلمني، وذلك لتحديد اخلصائص اللغوية 

)٢(
حلول وتو�سيات ومقرتحات
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والرتبوية املناسبة، وطرق التدريس الفعالة، وأنواع التقويم اجليدة؛ لتحقيق األهداف 
املنشودة من عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وحتديد  اللغة،  تعلم  مستويات  من  مستوى  لكل  واضحة  دراسية  خطط  جتهيز   -
األهداف املرجو حتققها خالل الفرتة الدراسية حتى يمكن قياس وتقويم املناهج، مع 
مرعاة التوازن يف املناهج الدراسية بني املحتويات الثالث: اللغوية والثقافية والرتبوية.

ثانيا: األهداف
التعليمية واضحة يف أهدافها وأغراض تعليمها، ألن وضوح  املناهج  - أن تكون 
األهداف سيساعد املدرسني واملتعلمني يف عملية التعلم والتعليم، فيكون لكل مرحلة 
الصفوف  جيمع  يف  اللغة  مهارات  من  مهارة  لكل  ويكون  العامة،  أهدافها  تعليمية 
لتحقيق تلك  التي سيتبعها؛  املعلم اإلجراءات  املحددة؛ حتى يضع  أهدافها  الدراسية 
العالقة  ُتنظم  الدراسة أو خارجها، ففي ضوء تلك األهداف  األهداف داخل حجرة 

بني املتعلمني واملعلمني أثناء احلصة وبعدها.

ثالثا: املحتوى الدرايس
اللغوية  الكفاية  وهو  اللغة  متعلمي  أهداف  أهم  عىل  التعليمي  املحتوى  تركيز   -
للغة  الصويت  النظام  عىل  املتعلم  سيطرة  اللغوية  بالكفاية  ويراد  والثقافية  واالتصالية 
العربية، متييزا وإنتاجا، ومعرفته برتاكيب اللغة، وقواعدها األساسية: نظريا ووظيفيا؛ 
واإلملام بقدر مالئم من مفردات اللغة، للفهم واالستعامل. ونعنى بالكفاية االتصالية 
أفكاره  عن  بطالقة  والتعبري  تلقائية،  بصورة  العربية  اللغة  استخدام  عىل  املتعلم  قدرة 
وخرباته، مع متكنه من استيعاب ما يتلقى من اللغة يف يرس وسهولة، ويقصد بالكفاية 
الثقافية فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعرب عن أفكار أصحاهبا وجتارهبم وقيمهم 
الثالث،  الكفايات  تنمية هذه  العربية  اللغة  وآداهبم وفنوهنم. وعىل مدرس  وعاداهتم 
لدى طالبه من بداية برنامج تعليم اللغة العربية إىل هنايته، ويف مجيع املراحل واملستويات.

- أن تكون أهداف الكتب املدرسية وموادها مالئمة للبيئة املحلية احلضارية، وأن 
بينهم ومستوياهتم  الفردية  الفروق  املتعلمني، وتراعي  املدرسية مستوى  الكتب  تالئم 

املختلفة، فليس اجلميع يتساوى يف الفهم، والذكاء، واالستيعاب، واألداء. 
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وحتديد  التعليمية،  املراحل  العربية يف خمتلف  اللغة  لتعليم  دراسية  - وضع خطط 
ومستوى  لألهداف  مناسًبا  يكون  بحيث  بدقة،  دراسية  سنة  لكل  الدرايس  املحتوى 

الدارسني وفروقهم الفردية؛ وَيسهل قياسه وتقويمه، 
النحو  ُيفصل  فال  الثانوية،  العربية  املدارس  يف  للغة  التعليمي  املحتوى  دمج   -
عىل  املحتوى  ُيرّكز  بل  اللغة،  فروع  من  غريمها  دون  عليهام  الرتكيز  ويتم  والرصف 
لتنمية مهارات متعلمي  اللغوية  إقامة األنشطة  اللغوية األربع، واإلكثار من  املهارات 
اللغوية،  واملسابقات  والرحلة  العريب  واملخيم  واخلطابة  املناظرة،  مثل  العربية  اللغة 
إظهار  اللغة  متعلمو  يستطيع  خالهلا  فمن  العريب  الصحفي  والعمل  الطالبية  واألرس 
مواهبهم وقدراهتم يف أي جمال يرغبون بيهن ويتمكنون من حترير أفكارهم بأساليبهم 

كأنشطة داخلية للمؤسسات التعليمية املهتمة باللغة العربية.
- اختيار املوضوعات التي تتعلق بمواقف حية للمتعلمني مثل: يف البيت واملطعم 
ستساعد  املوضوعات  هذه  مثل  ألن  وغريها؛  والسوق  واملكتبة  واجلامعة  واملسجد 

الدارسني عىل تعلم العربية واكتساهبا بسهولة.
اللغة  تكون  أن  بمعنى  التعليمية  املؤسسات  يف  اتصالية  لغة  العربية  اللغة  جْعل   -
املديرين، واملراقبني، واملدرسني، والطالب، ولغة اإلعالنات  العربية لغة ختاطب بني 
واإلرشادات والقواعد وإحدى لغات املخاطبات الرسمية داخل تلك املؤسسات حتى 

يعيش املتعلمون يف بيئة لغوية.
رابعا: طرق التدريس والوسائل التعليمية

مثل  احلديثة  التعليمية  الوسائل  واستخدام  العربية،  اللغة  تدريس  طرق  تنويع   -
عىل  الطلبة  وتدريب  وغريها..  واإلنرتنت،  والكمبيوتر،  والتليفزيون،  اإلذاعة، 

استخدامها لتنمية قدراهتم اللغوية وتأكيد فهمهم للدروس.
التدريس  يف  والرتمجة  القواعد  طريقة  وهي  التقليدية  الطريقة  عىل  الرتكيز  عدم   -

خاصة مع املبتدئني، وحماولة استخدام طرق حديثة مثل الطريقة املبارشة.
املؤسسات  إدارة  تتابع  وأن  احلديثة،  التعليمية  الوسائل  املدرسة  يف  تتوافر  أن   -
التعليمية االستخدام الفعال لتلك الوسائل التعليمية من قبل املعلمني، وأن تتأكد من 

مدى مالءمتها للموضوعات الدراسية. 
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األربع:  اللغوية  املهارات  بني  جتمع  تعليمية  ووسائل  طرق  املعلم  يستخدم  أن   -
الكالم، واالستامع، والقراءة، والكتابة.

- أن حيدد املدرس الغرض من درسه أوال ثم خيتار الطرق املناسبة هلا، وأن يستعمل 
املعلم وتالميذه اللغة العربية داخل الفصل.

كاألخبار  للدارسني  العربية  اللغة  تقويم  يف  املساعدة  الوسائل  عىل  االعتامد   -
واجلرائد واملجالت والكتب اإلضافية مثل القصص والروايات وغريها.

ومكتبتها،  العربية  اللغة  نادي  إنشاء  مثل  واللغوية  الثقافية  باألنشطة  االهتامم   -
وإصدار املجلة العربية واملجالت احلائطية من قبل الدارسني وغريها.

خامًسا التقويم واالختبارات
الدارسني  فهم  مدى  ُيؤكد  بام  واملناقشات  والتدريبات  االختبارات  من  اإلكثار   -

واستيعاهبم اللغة العربية.

التي متس  املتنوعة بحيث تشتمل عىل عدد كبري من األسئلة  - إعداد االختبارات 
وهتتم باملواقف اللغوية املختلفة واملهارات اللغوية األربع.

- حتليل أخطاء الدارسني وإجراء دراسات دورية لنتائج االختبارات ملعرفة جوانب 
الضعف والقصور؛ وذلك الستدراكها تعليميا داخل الفصل.

فإكساب  الدرايس،  الفصل  هناية  اختبار  عىل  قرصه  وعدم  التقويم  طرق  تنويع   -
الطالب مهارات وخربات متعددة يتطلب توزيع نسبة من الدرجات ال تقل عن ٪40 

من جمموع الدرجات عىل أعامل الفصل.

سادسا: املدرسون
- أن يكون مدرسو اللغة العربية ممن ختصصوا يف دراستهم اجلامعية يف تعليم اللغة 
تقديرات جيدا جدا وممتاز، واالرتقاء  يكونوا من احلاصلني عىل  أن  العربية، وُيفضل 
بمستوى املتعلمني املتخصصني يف تعليم اللغة العربية من خالل برامج تدريبية دورية 
العربية غري املتخصصني بربامج تربوية وتدريبية  اللغة  منتظمة، وإعادة تأهيل معلمي 
لتزويدهم باملهارات التي حيتاجون إليها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وأن 
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ُيلَزم مجيع املعلمني باحلضور والتفاعل بنسب ال تقل عن 90٪، واشرتاط أن يتجاوز 
ما  وتطوير  الدورة،  هناية  يف  الوظيفي  للرتقي  رشطا  لغوية  كفاءة  اختبارات  املعلمون 
بدأته إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة الشؤون الدينية من االستعانة ب بذوي اخلربة 
دورات  لتقديم  السلطنة؛  خارج  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مراكز  من 

وحمارضات ملعلمي الوزارة.
- أن يعمل املدرسون عىل تنمية املهارات اللغوية األساسية لدى الدارسني بإجياد 
البيئة العربية يف داخل الفصل وخارجه، وتشجيع الدارسني عىل استخدام اللغة العربية 
يف الفصل وخارجه يف حياهتم اليومية؛ ألن إجياد البيئة العربية رضوري يف عملية تعليم 

اللغة العربية وتعلمها للدارسني الناطقني بغريها.
ي تواجدها، وُيرشف عىل أنشطتها، ويسعى  - تشكيل جملس أعىل للغة العربية ُينمِّ
للنهوض هبا، وُيقدم الدعم الفني ملعلميها، يتكون من املرشفني والباحثني واملعلمني من 

ذوي الكفاءة اللغوية واملهتمني هبا يف خمتلف املجاالت. 
- تضافر جهود كل املؤسسات املعنية بالعملية التعليمية والتنسيق اجليد بينها لتوحيد 
املناسب إلنجاح عمل املؤسسات  املناخ  السلطنة وهتيئة  العربية يف  اللغة  برامج تعليم 
التعليمية يف نرش الثقافة اإلسالمية والعربية بني مسلمي سلطنة بروناي، وتعزيز معنى 

الواجب الديني يف نفوس املعلمني واملتعلمني.
- استخدام املدرسني اللغة العربية يف رشح املوضوعات، واالبتعاد عن استخدام 
األفكار  ومتييز  للموضوعات  اجليد  واإلعداد  والتحضري  الفصل،  يف  الوسيطة  اللغة 
وتشجيع  املتعلمني،  لدى  واضحا  الدرس  موضوع  يكون  حتى  والفرعية  األساسية 
الطلبة عىل استخدام القواميس واملعاجم يف فهم املفردات التي تزودهم بحصيلة لغوية 

تعينهم عىل التعبري بسهولة ويرس.

سابعا: املتعلمون 
- حتديد مستوى املتعلمني بدقة وتوزيعهم وفق مستوى كل منهم وتبعا خللفياهتم 
اللغوية، وابتعاد الدارسني عن استخدام اللغة األم واللغة املحلية، والتحدث بالعربية 
داخل الفصل أو خارجه مع أصدقائهم وأساتذهتم، واالهتامم بقراءة الكتب واملجالت 
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انتظام  العربية، واالستامع إىل املحارضات والربامج اإلذاعية، واحلرص عىل  واجلرائد 
حضورهم يف الفصل ومشاركتهم يف أنشطة اللغة العربية.

ز  - أن يبذل املعلم قصارى جهده ملواجهة ضعف دافعية التعلم عند الطالب، فُيعزِّ
واالبتكار  التحدي  روح  ويثري  نفوسهم،  يف  تعلمها  وأمهية  العربية  اللغة  مكانة  من 
وُيرّكز  املشكالت،  تلك  حلل  ويسعى  باستمرار،  اللغة  مع  مشكالهتم  ويناقش  بينهم، 
زهم، وأن ُيكثر من األعامل  عىل األنشطة الصفية وغري الصفية التي تثري انتباههم وحتفِّ
ينّمى مهارة املحادثة وُيكسب الطالب ثقة يف  بام  الفصل  املشرتكة بني الطالب داخل 

أنفسهم وجيعلهم يتبادلون خربهتم اللغوية. )16(

ثامنا: الكتاب 
"الطريقة املثىل للتغلب عىل مشكلة عدم تالئم الكتب مع البيئة هي تكوين اللجنة 
وبعض  املواطنني،  وبعض  املاهرين،  بروناي  مدريس  بعض  من  تتكون  التي  العربية 
اخلرباء من العرب وأن تتوىل تلك اللجنة تقويم الكتب املزمع إدخاهلا إىل سلطنة بروناي 
لتعليم اللغة العربية، وتقوم بمراجعة الكتب احلالية. وتقرتح الطرق ملعاجلة مشكالهتا. 
إليها  أن يضيف  بل عليه  أمثلة وتطبيقات  املقررة من  الكتب  بام يف  املعلم  يكتفي  وأال 
تطبيقات وأمثلة ينتقيها من الواقع، والبيئة، واملجتمع املحيل." )17( وأن تأخذ اللجنة 
يف اعتبارها عند تطوير الكتاب أن حيتوي عىل مجيع املتطلبات التعليمية، وأن ُيوفِّر فرص 

كافية ومتعددة للمتعلمني كي ينموا ميوهلم واجتاهاهتم. 

ببذل كل ما لدهيم من  التعليمية،  املادة  العربية، ومعدو  اللغة  "أن يقوم مدرسو   -
واالتصالية  اللغوية  الثالث:  الكفايات  إتقان  من  املتعلم  لتمكني  وطاقات،  مهارات 
من  الطالب  فمن  التعلم،  عملية  يف  تقدم  من  الطالب  حققه  ما  ومالحظة  والثقافية، 
يقف عند حدود الكفاية اللغوية، ويعجز عن استخدام اللغة العربية كوسيلة اتصال، 
من  كثريا  يرتكب  أنه  غري  العربية،  باللغة  االتصال  من  طيبا  مستوى  حيقق  من  ومنهم 
األخطاء اللغوية، ومنهم من ال حيقق الغاية املنشودة من تعلم اللغة العربية، فال ُيتقن 
الكفايات الثالث بمستوى طيب، وبشكل متوازن، ويف إطار هذه املنطلقات يمكن أن 
نضع جمموعة من الرشوط واملبادئ األساسية ملادة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا:
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1- أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية.

2- أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية.

3- أن تعكس املادة االهتاممات الثقافية والفكرية للدارسني عىل اختالفهم.

4- أن تتنوع املادة بحيث ُتغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار من 
الثقافة العربية اإلسالمية، وال تغفل املادة جوانب احلياة العامة.

5- أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضا مع أهداف العرب 
من تعليم لغتهم ونرشها.

6- أن يعكس املحتوى حياة اإلنسان العريب املتحرض يف إطار العرص الذي يعيش فيه.

7- أن يثري املحتوى الثقايف للامدة املتعلم إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم.

8- أن تقدم املادة املستوى احليس من الثقافة ثم تتدرج نحو املستوى املعنوي.

9- أن توسع املادة خربات املتعلم بأصحاب اللغة.

10- أن ترتبط املادة الثقافية بخربات الدارسني السابقة يف ثقافاهتم.
ومستواهم  الدارسني  عمر  يناسب  الذي  باملستوى  الثقايف  املحتوى  يقدم  أن   -11

التعليمي.
العربية  الثقافة  املقبولة يف  القيم األصيلة  إىل  املادة وبشكل خاص  تلتفت  أن   -12

واإلسالمية.
13- أن تقدم تقويام وتصحيحا ملا يف عقول الكثريين من أفكار خاطئة عن الثقافة 

العربية واإلسالمية.
وهذا يتطلب أن يكون مؤلف الكتاب معروفا بالكفاءة العلمية والرتبوية وله خربة 
بصفة خاصة فضال عن خربته يف  املادة  تدريس  التعليم، ويف  ميدان  وجتربة عملية يف 
يبني  له فلسفة  املجتمع، وتكون  بواقع  تام  املدرسية، ويكون عىل وعي  الكتب  تأليف 
عليها الكتاب، ولديه وضوح كامل ألهداف املرحلة التعليمية، وأن يوجه املؤلف عناية 
كافية إىل مقدمة الكتاب وفهرسته، وأن حيرص عىل أن تكون لغته سهلة، منظمة تنظيام 

نفسيا وتربويا، وأن يبّسط املفاهيم واملعلومات العلمية والتعابري الفنية.



-352-

وأن يكون الكتاب يف شكله العام أيضا جاذبا، مالئم احلجم، جيد الورق، واضح 
األخطاء  والكلامت، خاليا من  األسطر  بني  املسافات  متناسق  الطبع،  متقن  األحرف، 
اللغوية والطباعية، واضح الصور والرسوم، مجيل الغالف متني التجليد، موفًقا باختيار 

اسمه أو عنوانه الرئييس وعناوينه الفرعية." )18(

- أال يقترص املحتوى التعليمي عىل الكتاب الدرايس يف شكله التقليدي بل يضم 
الصوتية،  التامرين  وكتاب  التحريرية،  التامرين  وكتاب  املعجم،  وهي  مساعدة،  كتبا 

وكتاب املطالعة، وكتاب االختبارات، ومرشد املعلم.

١- مادة الكتاب املدريس:

وتضم نصوص الدروس التي تتنوع بني احلوار والرسد. وقواعد الرتاكيب اللغوية 
ومتارين  الكتاب.  هناية  يف  أو  مترين  كل  بداية  يف  األصيل  النص  هناية  بعد  ُتوضع  التي 
الكتاب،  بموضوعات  وقائمة  وتقويمه.  املدرس  بإرشاف  الطالب  يؤدهيا  )صفية( 

واألصوات، واملفردات، والرتاكيب اللغوية التي حيتوي عليها.

٢- املعجم:

وهذا  اللغة،  أحادي  أو  ثنائي  أكان  سواء  ثانية،  لغة  أي  لتعليم  رضوري  املعجم 
يستهدف أبناء اللغة، أما املعجم الذي نتحدث عنه فهو املعجم املرافق للكتاب املدريس 
الذي ُيعنى بمفردات الكتاب وتعبرياته االصطالحية، وُيزود الطالب بكافةيِ املعلومات 
نه من استيعاب لغة الكتاب  الصوتية والرصفية والنحوية والداللية واحلضارية بام ُيمكِّ

والتعبري هبا.

٣- كتاب التامرين التحريرية

وهذا الكتاب عبارة عن جمموعة من التامرين املتدرجة التي ختتص بدرس معني، أو 
قسم معني من دروس املادة األساسية، جييب عنها الطالب يف البيت، وُيفّضل أن يعد 

هذا الكتاب وفقا ملبادئ التعليم املربمج.
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٤- كتاب التامرين الصوتية
هو الكتاب الذي ُيعني بتدريب الطالب عىل سامع اللغة، والتحدث هبا، مستخدمني 
يف ذلك خمترب اللغة أو املسجل، وتنطلق هذه التامرين من نصوص املادة األساسية للكتاب 

موضوع الدراسة، باإلضافة إىل متارين صوتية عىل مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية. 

٥- كتاب القراءة املتدرجة
ويستعملها يف سياق  وتراكيبه،  املدريس  الكتاب  مفردات  يأخذ  كتاب مساعد  هو 
خمتلف، وُيعني الطالب عىل استخدام اللغة يف مواقف متعددة، كام يتضمن ملخصات 

لروايات أو نصوص أدبية تناسب مستوى الطالب. 

6- كتاب االختبارات
االختبارات املوضوعية اجليدة جزء من العملية التعليمية، وتصميمها يتطلب مهارة 
ووقتا ربام ال يتوافران ملدرس اللغة العربية للناطقني بغريها لذا الكتاب اجليد هو الذي 

حيتوي عىل مثل هذه االختبارات اجليدة املتوازنة.

٧- كتاب مرشد املعلم
األساسية،  الكتاب  مادة  استخدام  سبل  أفضل  إىل  املعلم  يرشد  الذي  الكتاب  هو 
يقدم  ثم  الكتاب،  عليها  يبنى  التي  التعليمية  الطريقة  برشح  أوال  املعلم  مرشد  ويقوم 
املادة األساسية درسا درسا، مبينا للمعلم كيفية تقديم الدرس للطالب وعرضه عليهم، 
واضعا أمامه أمثلة إضافية، عارضا عليه بعض األسئلة التي يستطيع توجيهها يف هناية 
الدرس للطالب للتأكد من استيعاهبم للامدة وقدرهتم عىل استخدام مفرداهتا وتراكيبها 
املرشد  لذلك، ويمد  الوقت  اتسع  إن  بتامرين إضافية  له  املطلوب، ملمحا  الوجه  عىل 
املعلم أيضا ببعض التوجيهات والفوائد الرتبوية، وربام يرشح له بعض الطرائق احلديثة 

يف تعليم اللغة العربية.

- أن ُتوضع للكتاب أهداف تعليمية حمددة تصف بدقة السلوك النهائي للمتعلم، 
وأن تكون أهداف الكتاب واقعية ممكن حتققها يف ضوء الفرتة الزمنية املحددة، ونوع 

الطالب، كام جيب أن يعد للمدرس الذي يتوىل تعليم اللغات.
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- أن يبني املؤلف مادة كتابه عىل التحليل اللغوي التقابيل الذي يتناول مجيع املستويات 
األم  اللغة  خصائص  عىل  للوقوف  والداللية  والنحوية  والرصفية،  الصوتية،  اللغوية 
للمتعلم، ومقارنتها بخصائص اللغة العربية لكشف مواطن السهولة والصعوبة التي 
تواجه املعلم، فيعمل املؤلف عىل زيادة التامرين التي تعالج تلك األصوات أو الرتاكيب 
أو التعابري التي تنفرد هبا اللغة العربية، ويبني املؤلف مادته أيضا عىل التحليل احلضاري 
املعتقدات  مثل  األخالقي  بجانبيها  وخصائصها  املتعلمني  حضارة  بدراسة  التقابيل 
مدى  وكذلك  والطعام،  األزياء  مثل  واملادي  والتقاليد،  والعادات  والفكرية  الدينية 
التكنولوجيا احلديثة كاهلاتف ثم يقارن ذلك بتحليل منهجي للحضارة  شيوع مظاهر 

العربية اإلسالمية كي يستطيع أن خيتار املادة املناسبة للطالب.

- أن تعتمد مادة الكتاب عىل التحليل الرتبوي بحيث ُيالئم الكتاب املتعلمني من 
الذي يستطيعون  اللغوي والتعليمي، والوقت  التعلم، واملستوى  العمر وقابلية  حيث 
تكريسه لدراسة العربية، فمن حيث العمر ينبغي أن خيتلف تعليم العربية لألطفال عن 
تعليمها للبالغني، لوجود فروق جسمية وعقلية، وُيوجد اختالف بينهم يف الرغبات، 
وطرق التعلم، وإن كان ذلك ال يؤثر يف تقديم املفردات والرتاكيب األساسية ملستوى 
تتناسب مع  التي  فالقصة  العنارص،  تلك  التي تعرب هبا  املواقف  يؤثر يف  أنه  إال  مبتدئ 

الصغار ال تتفق مع ذوق الكبار. 

للمحسوس،  ويميلون  الوصف  عىل  الرسد  الصغار  ُيفّضل  العرض  حيث  ومن 
عرضها،  حيسن  من  بل  فحسب  مادته  بأطراف  ُيلم  من  الناجح  املعلم  فليس  وعليه 
من  عددا  يتطلب  ثانية  لغة  فتعلم  اللغوي،  التعلم  قابلية  حيث  من  املتعلمون  ويتباين 

القابليات أمهها: الذاكرة، املحاكاة، الذكاء، الشخصية، اخللفية.

أو  بالصف  حيدد  ال  الطالب  مستوى  فإن  والتعليم:  اللغوي  املستوى  حيث  ومن   
وال  جيدا  املادة  يستوعب  مل  لكنه  امتحانه،  وجيتاز  لغويا  برناجما  ينهي  فقد  االمتحان، 

يستطيع استخدام اللغة.)19(

أخريا يظل أهم التحديات التي ُتواجه وزارة الشؤون الدينية بالسلطنة عىل حد قول 
ها يف السلطنة،  سعادة الوزير السابق هو "ُقُصور مناهج تعليميِ اللغةيِ العربيةيِ وُطُرقيِ َتْعليِيميِ
استعامهُلا يف   ُ َينَْترشيِ التي  اإلنجليزيةيِ  اللغةيِ  بيَِوْضعيِ  العربيةيِ  اللغةيِ  َوْضَع  ا  َقاَرنَّ إذا  يَّام  والسيِ
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َوْحَدُه، كام  الدينيِّ  نيَِطاقيِ االستعامليِ  خَتُْرُج عن  َتَكاُد  العربيَة ال  اللغَة  أنَّ  البالديِ يف حني 
جَييُِدوَن َصُعوباٍت كبريًة يف  م  إْذ أهنَّ  ، العربيةيِ باللغةيِ  ثيِ  التََّحدُّ َنْلَمُس َضْعَف الطالبيِ يف 
، صحيٌح أنَّ أْكَثَرُهم َنَجُحوا يف األزهريِ الرشيفيِ وَحَصُلوا عىل درجاٍت  مُمَاَرَسةيِ هذه اللغةيِ
ْن ُهنَا كان  يَّةيِ بيُِصوَرٍة طبيعيٍة، ميِ م الَيْوميِ ها يف حياهتيِ يَن عىل استخداميِ عاليٍة، لكيِنَّهم غرْيُ قاديِريِ
ي  ْجَهةيِ َنَظريِ ْن ويِ . إننَّي أرى ميِ بيِ علينا أْن َنْدرَس هذه امْلُْشكيَِلَة، وَنْبَحَث هلا عن احْلَلِّ امْلُناسيِ
ُيْمكيُِن  ال  احْلُُلوَل  أنَّ  ُر  وَأَتَصوَّ  ، التعليميِ واملعلِّم، وطريقةيِ  املنهج  َتْكُمُن يف:  امْلُْشكيِلَة  أنَّ 
للناطقني  العربيةيِ  تعليميِ  يف  َصةيِ  امْلَُتَخصِّ يَّةيِ  امْلَْدَرسيِ الُكُتبيِ  إعداُد  األموَر:   هذه  َل  َتْغفيِ أْن 
َيًة ليِْلُفُروقيِ  َحةيِ َبنْيَ اللَغَتنْييِ وُمَراعيِ َيًة ليِْلُفُروقيِ اْلَواضيِ باللغةيِ املاليويةيِ برشطيِ أْن تكوَن: ُمَراعيِ
 ، يَّةيِ هلم  النَّْفسيِ َيًة مع احلاالتيِ  ُمَتَمشيِ  ، ةيِ  يَّ اْلُعْمريِ ليِ  ليِْلَمَراحيِ َبًة  ُمنَاسيِ ني،  سيِ اريِ الدَّ ةيِ بني  اْلَفْرديِيَّ
خييِها،  ا وتاريِ بيِبيِيَئةيِ بروناي وَطبيِيَعتيِها وجُمَْتَمعيِها وَحَضاَرهتيِ ُمْرَتبيَِطًة  ا،  ُمْسَتَوياهتيِ جًة يف  ُمَتَدرِّ
 . َبًة هلم يف اللغةيِ العربيةيِ يَطٍة، حُمَبِّبًة وُمَرغِّ يَقٍة َسْهَلٍة وَبسيِ َمًة للدارسني والدارساتيِ بيَِطريِ ُمَقدَّ

ٌة يف  رْبَ َلَدهْييِم خيِ ا  يًّ يا وَتْرَبويِ ْلميِ ليِني عيِ إسناُد تعليميِ اللغةيِ العربيةيِ إىل أساتيَِذٍة أْكَفاء، ُمَؤهَّ
ها.  جَمَاليِ تعليميِ العربيةيِ للناطقني بغرييِ

يريِ  يِم وَتْطويِ يَّةيِ َمَهاَراهتيِ يبيِيَّةيِ لألساتذةيِ ليَِتنْميِ ْوَراتيِ التَّْدريِ ، وإقامُة الدَّ َرشيِ الَعَمليِيَّةيِ َعْقُد اْلويِ
م. يبيِهيِ م وَتْدريِ يليِهيِ َج لَتْأهيِ يميِ َبَراميِ ، وَتْصميِ يسيِ اللغةيِ العربيةيِ م يف َتْدريِ م، وَرْفعيِ ُمْسَتَوَياهتيِ أدائيِهيِ

حٍة لتعليميِ اللغةيِ العربيةيِ للدارسني الربوناويني بحيُث تكوُن  الَبْحُث عن طريقٍة ناجيِ
َعٍة. ا بيُِسُهولٍة ، وُتَؤدِّي أْهَدافيِها بيِرُسْ ن استعامهليِ ُن املعلمون ميِ َدٍة ، َيَتَمكَّ ًة وغرَي ُمَعقَّ َ ُمَبارشيِ

)20( ". َرةيِ لتعليم وَتَعلُّميِ اللغةيِ العربيةيِ استخداُم التَّْقنيَِياتيِ احلديثةيِ وامْلَُتَطوِّ

وُيضاف إىل ما سبق تعزيز الربامج التعاونية وتبادل الطلبة بني اجلامعات الربوناوية 
واجلامعات العربية، وإعطاء اللغة العربية مساحة إعالمية تتناسب مع أعداد الطالب 
ال  اإلذاعية  املحطات  مستوى  فعىل  عربية،  تعليمية  لربامج  الدارسني  الربوناويني 
نصف  ُيقّدم  العربية"  اللغة  "تعليم  برنامج:  سوى  العربية  باللغة  كامل  برنامج  يوجد 
والشهرية  واألسبوعية  اليومية  والصحف  املجالت  صعيد  وعىل  أسبوعيا،  ساعة 
املاليوية  باللغة  الصادرة  واملجالت  الصحف  يف  العربية  باللغة  صفحات  ُتوجد  ال 
ويقترص  املكتوبة  الصحافة  يف  هلا  وجود  ال  العربية  فاللغة  الصينية،  أو  اإلنجليزية  أو 
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بعضها  ُيواجه  التي  العربية  باللغة  الصادرة  املحكمة  العلمية  الدوريات  عىل  وجودها 
مشكلة يف عدم االنتظام الدوري يف إصدارها؛ لذا ُتوىص الدراسة بمزيد من التنسيق 
والتعاون بني وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية بسلطنة بروناي واملؤسسات التعليمية 
ذات الصلة باللغة العربية بالسلطنة؛ إلنتاج مادة إعالمية عربية تستهدف الطالب يف 
يف  عربية  صفحة  هناك  يكون  أن  ورضورة  اإلسالمية،  واجلامعات  العربية  املدارس 
بعض الصحف واملجالت اليومية أو األسبوعية تعرض موجزا لألخبار باللغة عربية، 
واالهتامم بصناعة صحافة إلكرتونية عربية تعليمية ُتلبى حاجات متعلمي اللغة العربية.
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ما  نه من فهم  ُيمكِّ ما  العربية وذلك يف حدود  اللغة  يتعّلم  أن  جيب عىل كل مسلم 
يقرأه يف الصالة، وتدبر ما تيرّس له من القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة املشهورة، 
وملا كان تعّلم اللغة العربية واجبًا فكان تعليمها أوجب، ورغم أن اللغة العربية ُتدّرس 
يف جنوب رشق آسيا منذ عقود إال أن تعليم اللغة العربية وتعّلمها يف جّل املؤسسات 
يف  املسلمني  مجيع  حاجات  تسّد  مل  تعّلمها  وفرص  مستمر  تطوير  إىل  حيتاج  التعليمية 
إندونيسيا  مثل  أغلبية يف بعض دوهلا  املسلمون  التي يشكل  آسيا  منطقة جنوب رشق 
البلدان األخرى، وجيمعهم  وماليزيا وبروناي دار السالم، وُيمثلون أقليات يف بعض 

رغم اختالف لغاهتم أن اللغة العربية لغة عبادهتم. 

املتحدة األمريكية  الواليات  بالتعاون مع  السالم  دار  بروناي  وقد نجحت سلطنة 
يف مرشوع تعزيز اللغة اإلنجليزية بدول جنوب رشق آسيا؛ لذا ُيعدُّ هذا اجلهد نموذجا 
ينبغي أن حيذو حذوه أنصار اللغة العربية املسؤولون عن نرش اللغة العربية وتعليمها؛ 
لتعزيز اهلوية اإلسالمية بني املسلمني يف املنطقة وتوفري فرص تعّلم فعال للغة العربية، 
املتبادل  االحرتام  وتعزيز  آسيا  رشق  جنوب  بلدان  من  بلد  كل  خصوصية  مراعاة  مع 

بينها.

)٣(
م�سروع اللغة العربية فـي جنوب �سرق اآ�سيا
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األهداف

أبناء املسلمني يف  هيدف املرشوع إىل توفري فرص تعّلم اللغة العربية الفعال جلميع 
األخوة  تتعّزز  ثم  ومن  بينهم،  التخاطب  لغة  العربية  لتكون  آسيا؛  رشق  جنوب  دول 

اإلسالمية بينهم القائمة عىل االحرتام املتبادل.

األسس املنطقية

لغات خمتلفة، ومل جيد  آسيا من شعوب ذات  املسلمون يف جنوب رشق  يتكون   -
عند  أخرى  لغات  إىل  جلوئهم  إىل  أدى  مما  العربية  اللغة  لتعلم  فّعالة  فرص  بعضهم 

التعامل مع غريهم. 

- حاجة التعليم وتعلم اللغة العربية يف بلدان جنوب رشق آسيا إىل مزيد من اجلودة 
والفعالية التعليمية.

منّظم املرشوع

تنادي جامعة رسي بكاوان للرتبية الدينية مجيع املؤسسات الرسمية واجلهات الراغبة 
فيه من البلدان األعضاء يف جنوب رشق آسيا إىل التعاون والتكاتف يف هذا املرشوع، كام 
ُترّحب بمشاركة املنظامت واجلهات ذات الصلة مثل منظمة الدول اإلسالمية للرتبية 
معلمي  واحتادات  وروابط  العربية،  الدول  وجامعة  )اإليسيسكو(،  والثقافة  والعلوم 

اللغة العربية، وغريها من اهليئات واألفراد لتسهم بام لدهيا بام يعزز املرشوع.

زمن إنجاز املرشوع

ُخطط إلنجاز املرشوع مدة أربعة عرش عاما تنقسم إىل مرحلتني:

املرحلة األوىل: 2016م – 2022م

املرحلة الثانية: 2023م - 2029م

اإلنجاز املتوقع للمرحلة األوىل

يتوقع خالل هذه الفرتة أو مع هنايتها أن جيد مجيع املسلمني يف دول جنوب رشق آسيا 
فرص فعالة ومناسبة لتعّلم اللغة العربية وفق ظروف وخصوصية الدول واحتياجاهتا.
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اإلنجاز املتوقع للمرحلة الثانية

بني  التخاطب  لغة  العربية  اللغة  تستخدم  أن  هنايتها  أو  الثانية  الفرتة  خالل  يتوقع 
ز  ُيعزِّ بام  الرشيفة،  واألحاديث  الكريم  القرآن  املسلمون  يفهم  وأن  باملنطقة،  املسلمني 
أصحاب  من  وغريهم  املسلمني  بني  املتبادل  االحرتام  ي  ُتنمِّ التي  اإلسالمية  اهلوية 

األديان املختلفة.

وتنقسم أنشطة املرشوع املتعّددة إىل أنشطة أكاديمية وأنشطة مساندة.

- األنشطة األكاديمية

املسلمون،  فيها  يكثر  التي  األماكن  عىل  للتعرف  مستمرة  دراسات  بإجراء  تبدأ 
التعلم  توفري فرص  والعمل عىل  النتائج،  والتحرك يف ضوء هذه  احتياجاهتم  وحتديد 
الفعالة بام يف ذلك إعداد املؤسسات التعليمية، واملعلمني املؤهلني، واملناهج الدراسية 

املالئمة، وتكنولوجيا التعليم والتعلم وغريها. 

وتقوم املؤسسات الرتبوية بتنسيق األنشطة ومجع املعلومات وتوزيعها للمشاركني 
سنوية،  ومؤمترات  مشرتكة،  دراسات  عقد  خالل  من  اخلربات  وتتبادل  باملرشوع، 
وورش عمل، وتقديم منح يف الربامج الدراسية املختلفة مثل دبلوم تعليم اللغة العربية، 

ودرجة الليسانس، واملاجستري، والدكتوراه.

- النشاط املساند

األنشطة  تعزز  التي  التحتية  البنية  تطوير  دعم  أنشطة  يف  املساند  النشاط  يتمثل 
األكاديمية التي تساهم عادة يف بناء اجلو التعليمي املناسب لتعلم اللغة العربية مثل بناء 

قرية أو مدينة عربية متّكن متعلمي اللغة العربية من ممارسة مهارات اللغة فيها. 

انطالقة املرشوع 

أعلن مرشوع العربية يف جنوب رشق آسيا عن نفسه يف املؤمتر الدويّل حول تعليم 
الدينية  للرتبية  بكاوان  رسي  جامعة  نظمته  الذي  آسيا  رشق  جنوب  يف  العربية  اللغة 
األول  مجادي  من  واخلامس  الرابع  يف  اإلسالمية  عيل  الرشيف  السلطان  وجامعة 
بحضور  املؤمتر  أعامل  وافتتحت  2017م،  فرباير  من  والثاين  األول  املوافق  1438هـ 
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وزيري الشوؤن الدينية والرتبية، وضم املؤمتر كلمتني رئيسيتني ومائدة نقاش مستديرة 
بحثية،  ورقة  وثالثني  سبعا  املشاركون  الباحثون  وعرض  اللغة،  تعليم  إلشكاليات 
اململكة  بروناي من  باحثا من خارج سلطنة  املشاركني تسعة عرش  الباحثني  وكان بني 
العربية السعودية، وسلطنة عامن، ومرص والسودان وماليزيا وإندونيسيا، وكانت أهم 

التوصيات كالتايل:

- تطوير تعليم اللغة بدول جنوب رشق آسيا، فالعربية لغة اإلسالم ولغة حضارته، 
وتعزيز الثقافة اإلسالمية له ارتباط وثيق بانتشار اللغة العربية بني شعوب جنوب رشق 
آسيا، ولن نتمكن من رفع وعي الشعوب بصحيح اإلسالم دون االهتامم باللغة العربية 

يف جنوب رشق آسيا.

املتعلمني،  ز  حتفِّ التي  الرتبوية  والربامج  اخلطط  وضع  برضورة  املؤمتر  أويص   -
ر املناهج التعليمية، وتوسع دائرة استخدام التقنيات والوسائل التعليمية احلديثة  وُتطوِّ

يف تدريس اللغة العربية.

- الرتكيز عىل الدينية صفة للغة العربية بام ُيعزز الدافعية لدى مسلمي جنوب آسيا، 
عهم عىل تعلم اللغة العربية وعلومها؛ بوصفها لغة اإلسالم واملسلمني. وُيشجِّ

- تعليم اللغة العربية يف جنوب رشق آسيا خالل العقد األخري شهد تطورا كبريا 
يف اجلانب اإلداري، واملنهجي، والتكنولوجي، واألكاديمي، إال أن هذا التطور ملا يقدم 

حلوال كاملة للمشكالت التي تواجهها املناهج التعليمية املتبعة.

- الرتكيز عىل مهارات التحدث واالستامع فمن أبرز إشكاليات تعليم اللغة العربية 
املهارات  وإمهال  النحو،  وقواعد  القراءة،  مهارة  عىل  الرتكيز  آسيا  رشق  جنوب  يف 
موحدة  اصطالحية  عربية  لغة  غياب  إىل  باإلضافة  املحادثة،  مهارة  خاصة  األخرى 
العوملة  لتواجه  )اإلنرتنت(  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  اإلسالمية  باملفاهيم  ُتعّرف 

والغزو الثقايف.

- انعقاد مؤمتر اللغة العربية يف جنوب رشق آسيا بصفة دورية بأن يكون مرة كل 
إزالة  ُسبل  ملناقشة  اجلامعات  خمتلف  من  والباحثون  املتخصصون  يلتقي  حتى  عاٍم، 

العقبات وتعزيز فرص التعاون يف تعليم العربية للناطقني بغريها.
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العربية يف جنوب رشق آسيا عام 2017 يف ضوء األبحاث  اللغة  - أوىص مؤمتر 
املقدمة بأن يكون مؤمتر اللغة العربية يف جنوب رشق آسيا عام 2018 هو "املناهج املتبعة 

يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جنوب رشق آسيا اإلشكاليات واحللول."

والكتاتيب  احلضانة  دور  خالل  من  العربية  للغة  املجتمع  تعليم  فرص  تعزيز   -
وندوات  حمارضات  وعقد  التعليمية،  واملواقع  الكريم(  القرآن  حتفيظ  )مكاتب 

ومسابقات باللغة العربية بصفة دورية. 

- االهتامم باالحتفال بيوم اللغة العربية، وعقد املحارضات والندوات واملسابقات 
آسيا،  جنوب رشق  مستوي  جلائزة سنوية عىل  والتأسيس  العربية،  اللغة  يوم  بمناسبة 
الفاعلة يف ميدان تعليم  اليوم للمؤسسات أو الشخصيات ذات األنشطة  مُتنح يف هذا 

العربية للناطقني بغريها. 

اخلرباء  خالل  من  والكليات  املدارس  يف  الدراسية  للمناهج  املستمرة  املراجعة   -
واألئمة  املدرسني  من  العربية  اللغة  بغري  للناطقني  تدريبية  دورات  وعقد  الرتبويني، 

وإصدار الصحف واملجالت والكتب باللغة العربية.

ومع  معهم،  العالقات  وتوطيد  العربية،  الدول  مع  واملراسالت  اآلراء  تبادل   -
املؤسسات واملنظامت الدولية ذات الصلة. )21(
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اهلوامش:

)1( تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم: مشكالته ومعاجلتها، داينجكو حاجه سلميه 
اللغة  الدين بحث مقدم للحصول عىل درجة التخصص )املاجستري( يف  بنت بنجريان حاج شهاب 
 14 السالم  دار  بروناي  سلطنة  السالم  دار  بروناي  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  من  العربية 

ذواحلجة 1419 هـ - 13 مارس1999 م رقم 96M 653، ص 261،260.

)2( السابق، ص 259،258.

عىل  الرشيف  السلطان  بجامعة  اإلسالمية  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية  يف  العربية  اللغة  منهج   )3(
اإلسالمية سلطنة بروناي دار السالم دراسة وصفية حتليلية، حاج حنبيل بن حاج جاييل، بحث مقدم 
اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف  كلية  من  اإلنسانية  العلوم  يف  "املاجستري"  التخصص  درجة  لنيل 

باجلامعة اإلسالمية العاملية - ماليزيا، ص122.

العربية  باملدرسة  العربية  اللغة  قسم  رئيس  متوسني  حاج  بنت  زاهرا  سيتي  األستاذة  مع  لقاء   )4(
ببالئيت، ونائبتها أستاذة سالواين بنت حاج حيي، واألستاذة احلاجة مساريايت بنت احلاج عيل هاشيم 
احلاجة  أنق  بنجريان  إسرتي  راج  للبنات  العربية  الدينية  باملدرسة  ونائبتها  العربية  اللغة  قسم  رئيس 
صاحلا واألستاذة أزلينا بنت حسب اهلل واألستاذة منرية بنت حاج إسامعيل األستاذة مرتيني وايت بنت 

احلاج أمحد. 

)5( الكتاب املدريس األسايس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وما ينبغي أن يكون عليه، 
أ.د عبد اهلل شعيب، بحث منشور بمجلة مركز تنمية العلوم واللغات جامعة الرشيف عىل اإلسالمية 

العدد الثاين فرباير 2014م، ص120،119.

عىل  الرشيف  السلطان  بجامعة  اإلسالمية  واحلضارة  العربية  اللغة  كلية  يف  العربية  اللغة  منهج   )6(
اإلسالمية سلطنة بروناي دار السالم دراسة وصفية حتليلية، ص151.

ويكتب  املدرسة،  قبل  اللغة  ثقافة  يعيش  والبيئة،  أبويه  من  تلقائيا  اكتسابا  يكتسبها  اللغة  "ابن   )7(
عنارص ومهارات اللغة، ويستكمل مهارات القراءة والكتابة من خالل املدرسة بخالف غري العريب 
الذي حيتاج إىل األساسيات يف العنارص واملهارات كلها، فمثال كلمة "قلم" ابن اللغة يعرف أصواهتا 
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ويميزها ويعرف داللتها ويستعملها يف تركيب مناسب، ويدركها عند سامعها ويستعملها يف كالمه، 
ولكنه حيتاج إىل تعلم قراءهتا وكتابتها، بينام األجنبي جيهل كل هذا وحيتاج إىل تعلمه كله.. إن تعليم 
العربية لغري أهلها بالطريقة التي تعلم هبا ألهلها، وبكتاب غري معّد ومعلم غري مؤهل يركز عىل طريقة 
القواعد والرتمجة، وهيمل تدريس األصوات واالستامع والكالم أعاق التعليم العريب خارج الوطن 
وما  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  األسايس  املدريس  الكتاب  كبرية."  بدرجة  العريب 

ينبغي أن يكون عليه، ص 121 بترصف.

)8( تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم: مشكالته ومعاجلتها، ص253.

)9(  The Needs and Objectives of The Teaching Arabic Language in Negara Brunei 
Darussalam, Amiruddin Alam Shah P.A.H )2007( , Ph.D. thesis presented at 

University of Aberdeen, p. 46.

)10( تطورات حركة تعليم اللغة العربية يف بروناي دار السالم أبانج حازمني بن أبانج طه- عميد 
العلمي  السجل  السالم  دار  – بروناي  الرشيف عىل اإلسالمية  السلطان  بجامعة  العربية  اللغة  كلية 
األداء  تطوير  يف  معارصة  "اجتاهات  عنوان  حتت  املنعقد  العايل  التعليم  لتطوير  الثاين  الدويل  للمؤمتر 

اجلامعي 1-2 نوفمرب 2009م بجامعة املنصورة بجمهورية مرص العربية، ص274،273 بترصف.

العربية  باملدرسة  العربية  اللغة  قسم  رئيس  متوسني  حاج  بنت  زاهرا  سيتي  األستاذة  تقرير   )11(
اخلمس  خالل  باملدرسة  العربية  اللغة  نتائج  عن  حيي  حاج  بنت  سالواين  أستاذة  ونائبتها  ببالئيت، 

سنوات األخرية.

 )12( ينظر: مشكالت تعليم اللغة العربية يف بروناي دار السالم، عبدالرشاد شهودي، ورقة عمل 
مقدمة إىل املؤمتر الدويل األول يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الذي نظمته جامعة بروناي دار 

السالم، 28 مجادي األوىل 1413هـ - 1992م، ص34:21

 )13( السابق، ص29،28

يكون  أن  ينبغي  وما  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  األسايس  املدريس  الكتاب   )14(
عليه، ص124،123.
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)15( منهج اللغة العربية يف كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية بجامعة السلطان الرشيف عىل 
اإلسالمية سلطنة بروناي دار السالم دراسة وصفية حتليلية، ص134،133.

)16( السابق، ص134،133.

)17( تعليم اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم: مشكالته ومعاجلتها، ص 283. 

يكون  أن  ينبغي  وما  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  األسايس  املدريس  الكتاب   )18(
عليه، ص122.

)19( السابق، ص 129:125.

)20( من كلمة وزير الشؤون الدينية يف ورشة العمل املحلية التي عقدت حتت عنوان: "كيفية إعداد 
وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ووسائلها" 

)21( http://www.kupu-sb.edu.bn/alarabiyahKUPUSB/mainpage.html
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يعمل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية عىل تعزيز خدماته 
يف املجاالت املتنوعة خلدمة اللغة العربية وعلومها، إذ ينطلق من رؤية موّحدة يف أعامله 
عامة – ومنها برنامج النرش – وذلك بأن يطلق براجمه ودراساته يف املجاالت التي تفتقر إىل 

جهود نوعية، أو التي حتتاج إىل تكثيف العمل فيها.
ومما جيتهد فيه املركز كشف حال اللغة العربية يف دول العامل الناطقة بغريها، وتكوين 
وجهود  علامئها،  وأبرز  الدول،  تلك  يف  العربية  مؤسسات  عن  خمتلفة  معلومات  قواعد 
سلسلتي  يف  متنوعة،  إصدارات  بمجموعة  وذلك  حضورها،  ومدى  فيها،  املختصني 
)األدلة واملعلومات( و)العربية يف العامل(؛ هادفني من وراء ذلك إىل جتسري التواصل بني 
املؤسسات واألفراد املعنيني باللغة العربية يف الدول العربية وبني أشقائهم يف الدول غري 
ذات  اجلهات  هبا  تقوم  أو  املركز،  هبا  يقوم  وعملّية  علمّية  ملرشوعات  وممهدين  العربية، 
هبذه  اخلاصة  البحثية  الفرق  تكوين  يف  متواصال  عمال  املركز  ويعمل  املشرتك،  اهلدف 

املرشوعات، ومتابعة أعامهلا، حتى إنجاز املرشوعات املخّطط هلا.
يف  للمسامهة  معه  التواصل  إىل  كافة  العامل  أنحاء  من  الباحثني  العامة  األمانة  وتدعو 
هاتني السلسلتني، أو يف سالسل املركز األخرى، وذلك طمعًا يف تراكم املعرفة، وثرائها، 
املعلومة  وتوّفر  العامل،  أنحاء  كل  يف  العربية  اللغة  حال  ترصد  موثوقة  مرجعّية  ولتكوين 
للمستفيدين، وتكون إرثًا باقيًا، وتقديرًا للجهود التي بذهلا املخلصون يف خدمة هذه اللغة 

الرشيفة. 


