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 خطس اهلجني انهغىي
 مىاقغ انتىاصم االجتماػًيف 

 ػهى نغتىا انؼستٍة
 

 ()ٌطٍٔد أضٍػ اىفّ٘ػ أ. د.

٧طاكؿ ٘ٮ ٪ػؼا ا١تطػد ا٥١ػ٬سؾ أف ٧خٓػؽؼ ٫ٙ٤ػ٬ـ ا٫١شػ٦ٰ ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ 

٬٤اٛػػّ ا١خ٬انػػ٠ اٷسخ٥ػػاْٮ، كا٬١ٛػػ٬ؼ ٢ْػػ٭ أـػػتاب ا٧خلػػارق ك٤ِػػا٪ؽ ٪ػػؼا 

ٰػث ا١ٙهػٰطث اٷ٧خلار، كحتٰاف آراء ٨٤انؽٯ٩، كعٍؽ ٪ؼق ا١ِا٪ؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ػا ا١ٓؽة

 ٦٤ كس٫ث ٧ِؽ ٤ٓارى٩ٰ، كأعٰؽان كىّ ةٓو ا١ه٬ل ٢١طٌػ ٦٤ ٪ؼا ا٫١ش٦ٰ.

ى:مدخلىتطروغيى-أواّل
٦ى »ا٫١ش٦ٰ ١ٖثن ٦٤ ا٠ٓٙ١  ٧٬ػثن  ،«٪ىشي ٍش٨ىثن ك٪ىشا٧ػثن ك٪يشي  :أم ؛ك٤هػرق ٪ي

٦ ا١ٟٸـي كٰٕؽق: أم نار ٤ٰٓتان، كا٫١ش٦ٰ ٦٤ ا١غ٠ٰ: ٰٕػؽ  :ٞاف ٪ش٨ٰان، ك٪ىشي

 ا١ٓخٰٚ اٳن٠ٰ.

ى كا١ ق ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةػ٤لػٚ: ٪ػ٬ ٛػؽٌ ٫ش٦ٰ ٘ٮ ٣٢ْ اٳضٰاء ٥ٞا أ

ػٸ١خ٦ٰ أك نػ٦ٰٙ٨ ٤غخ٢ٙػ٦ٰ،  ـي ٧تات أك ض٬ٰاف ٯ٨ػخز ْػ٦ حػؾاكج ٧ػ٦ْٰ٬ أك 

كس٩ٓ٥ ٪ش٨اء، ك٪ٮ ٪ش٨ٰث كس٫ٓ٥ا ٪شائ٦
(3)

. 

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

 .3089ص 3003د٤لٚ  -ا٥١ٓش٣ ا٥١ػرـٮ  -ٯث ا١خؽةٰث ا١ف٬ركزارة  (3)
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ك١ٜػ ساء حٓؽٯٗ ٛػ٤اء ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٰ ٫٢١ش٨ػث ٘ػٮ ا١ٟػٸـ ة٥ػا ٯ٢ؾ٤ػٝ ٨٤ػ٩ 

ٍش٨ىػث، كا١ؽسػ٠ ا٫١شػ٦ٰ: ا١ػؼم  ٘خ٬ٜؿ: ٷ ح٠ٓٙ ٞؼا ٬ٰٟ٘ف ،ا١ٰٓب ٢ْٰػٝ ٪ي

ى  ث، ٘اـخ٥ٓاؿ ١ٙػَ ا٫١شػ٦ٰ ٘ػٮ ا٥١اىػٮ ٬١نػٗ ا١ٟػٸـ ٤ى أة٬ق ْؽةٮ كأ٩٤ أ

 ك٪٬ ا١ٰٓب. ،ا١ؼم ٩ٰ٘ ٪يش٨ث

ك٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػػٯد ٯػؽاد ٨٤ػ٩ كنػٗ ا٥١فػخ٬ل ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ اـػخ٥ٓاؿ 

ا١ٓؽب ٢١ٖث ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ا٥١ٰادٯ٦، كإف ٞاف أةؽز٪ا حأذؽان اٷـخ٥ٓاؿ ا١طػٯد ٘ػٮ 

ٮ، ٟ٘رٰؽ ٦٤ اـخ٥ٓاؿ ا١ٓؽب ٢١ٖػخ٣٫ ا٤٬ٰ١ٰػث ٤ػا ٪ػ٬ ١ٟخؽك٧ائ٠ ا١خ٬ان٠ اٵكـ

إٷ ع٢ًٰ ٦٤ اٳعٍاء كاٳ١ٙاظ اٳْش٥ٰث، كح٬ٟف ا٫١ش٨ث أٞرؽ كىػ٬ضان ض٥٨ٰػا 

ٯغخ٢ً اـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖث ةا٥١ه٢ٍطات كا١خؽاٰٞب ا١ػع٢ٰث ٦٤ ١ٖات أعؽل
(3)

. 

سػاء حٓؽٯػٗ ٘ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ٪ػٮ ع٢ػًٰ ةػ٦ٰ ٧ػ٦ْٰ٬ ٤ػ٦ ا٢١ٖػث أك أٞرػؽ، ك

٠ ْادة ٦ْ ٌؽٯٚ أكغاص ١ٖػاح٣٫ ٤غخ٢ٙػث فخ٥ٓى ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ٫١ا: ةأ٫٧ا ا٢١ٖث ا١خٮ حي 

أكرةاك٫٨٤ا ٦٤ أس٠ ا١خ٬ان٠ ٥ٰ٘ا ة٣٫٨ٰ، كح٨خلؽ ٘ٮ ٠ٞ ٛارات ا١ٓا٣١ 
(1)

. 

أف ٤ه٢ٍص ا١خ٫ش٦ٰ ٯخ٢ٓٚ ةا٨١تات كا١ط٬ٰاف كٰٕؽ٪٥ا. ك٘ٮ  ٦ع ِى كٞاف ٯي 

ا٢١ٖات دٷ١ث ٢ْ٭ حػاع٠ ا٢ٓ١ػ٬ـ ٫ؼا ا٥١ه٢ٍص ٘ٮ ْا٣١ ١كٛخ٨ا ا١طا١ٮ ٧شػ 

كحخ٥رػ٠ ٪ػؼق ا٢١ٖػث ٘ػٮ ح٫شػ٦ٰ أ٘ػؽاد ا١ش٥اْػث  .ا٥٢ٓ١ٰث ٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا٬ٖ٢١ٯػث

ا٬ٖ٢١ٯث ٢١ٖخ٣٫ ا٥١طٰٟث كا٥١ٟخ٬ةث ة٥٢ٟات ك٤ٙؽدات ح٨خ٥ٮ إ١٭ ١ٖػث أس٨تٰػث 

أعؽل، كحشػؽم  ةلػ٠ٟ كاع ك٤خ٥ٓػػ ةٍؽٯػٚ ا٥١طاٞػاة أك ةلػ٠ٟ ٰٕػؽ كاع 

٧ػ٬ع ٤ػ٦ ا١ؽٛػٮ ا١طيػارم، كٯهػتص ٘ػٮ  ك٤خ٥ٓػ، كٯٓخٜػ ٦٤ ٯ٥ارـ٫ا أ٫٧ا

٧ِؽ٪٣ ٦٤ ٷ ٯ٥ارـ٫ا ٕارٛان ٘ٮ ٰٕا٪ب ا١خغ٢ٗ
(3)

. 

                                                 

٤ؽٞػؾ  - ٤لػ٢ٟث ا٢١ٖػث ا٫١شػ٦ٰ - ا١لػتاب كا٢١ٖػث - أ. د. ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ض٥ٰػ ا١ط٥ٰػ (3)

 .3038 - ا١ؽٯاض - ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ْتػ ا١ٓؾٯؾ ا١ػك١ٮ ١غػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 .3ص 3031 - ٰٗ ا٬ٰ١ـا١ٍٜ - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة - ض٥ٰٟث ض٥اد (1)

ٰا؟ ك٤خ٭ ح٬٥ت؟  -٤ط٥ػ ٤ط٥ػ داكد  (3) ٗ حط ٰٞ  .338ص - 3031دار ا٫٨١يث ا٥١هؽٯث  -ا٢١ٖث 



 133 د. ذلمود الطيد -خطس اهلجني المغوي يف مواقع التواصن االجتماعي 

ك١ٜػ ا٧خلػؽت ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽة ا٧خلػاران كاـػٓان، ٘أنػتص أ٘ػؽاد ا٥١شخ٥ػّ 

ٯ٢ش كف إ٫ٰ١ا ٘ػٮ عٍاةػاح٣٫ ا١لػٙا٪ٰث كا٥١ٟخ٬ةػث، كحفػخ٦ٰٓ ة٫ػا ا١ٍتٜػات 

خػ٭ كـػائ٠ اٵْػٸـ ض ،ا١ٙاعؽة ٘ٮ ٞٸ٫٤ا، كٞأ٩٧ زعؽ٘ث ١ِٰٙث ح٥٨ٚ ا١ٟٸـ

كا٥١ػرـث كا١شا٤ٓات ح٥ؾج ا١ٓؽةٰث ةا٢١ٖات اٳعؽل ٘ٮ ٧أم ٦ْ اـػخغػاـ 

ا١ٙهٰطث، ك٦٤ ٯ٨أ ٦ْ اـخغػاـ ١ٖخ٩ اٳـ ٯٜٙػ ٧ٙف٩ كْؾح٩ كٞؽا٤خ٩ كك٨ٌػ٩، 

٘ا١ؼم ٷ ٯطت٫ا كٯ٨أل ٫٨ْا ٯتٜ٭ دك٥٧ا كٌػ٦ ٢ْػ٭ ضػٌػ حٓتٰػؽ ا١لػاْؽ ٧ػؾار 

 ٛتا٧ٮ، إذ ٯ٬ٜؿ:

 ٬ٯخ٫ػػاأ٧ػػج ا١ػػتٸد ا١خػػٮ حٍٓػػٮ ٪

 

 ٤ػ٦ ٷ ٯطتػػٝ ٯتٜػػ٭ دك٥٧ػػا كٌػػ٦ 

ك٦٤ ٤ِا٪ؽ ا٧خلار ٪ؼق ا١ِػا٪ؽة ٞرػؽة ا١ٸ٘خػات ةاٳس٨تٰػث ٘ػٮ ا١ت٢ػػاف  

، (ٰ٘ػػٯ٬ ٢ٰٞػب)ذ٥ث ع٢ٍث ٕؽٯتث ٘ػٮ اٳٕػا٧ٮ كاٳداء ٘ػٮ إٔػا٧ٮ كا١ٓؽةٰث، 

ك٪٨اؾ ٪٨٥ٰث ٢١ٖث اٳس٨تٰث، ك٪شؽاف حاـ ٢١ٖات ا٨ٌ٬١ٰث ةاْختار٪ا ١ٖث ا١خؽاث 

اؽ ةؽٞب ا١ٓهؽ، كْػـ اْخ٥اد ا٥١ػ٬ركث ا١رٜػا٘ٮ ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٷ ا١طػاذث كا٢١ط

٢ْ٭ أ٩٧ ٤ؽسٰٓث دا١ث ٘ٮ ا١خارٯظ كا٬٢ٓ١ـ كاٳدب
(3)

. 

ك١ٜػػػ أ٢ٌػػٚ ٢ْػػ٭ ا٫١شػػ٦ٰ ا٢١ٖػػ٬م حفػػ٥ٰات ْػػػة ٘ػػٮ ضٰاح٨ػػا ا١خٜا٧ٰػػث 

ا٢١ٖػػث »ك« اٳراةػػٰق»ك« ا١ٙؽا٧ٟػػ٬ آراب»ك« ا١ٓؽةٰػػؾم»ا٥١ٓانػػؽة، ٨٫٘ػػاؾ 

 ١ظ.إ«.... ا١ٰٙفت٬ٰٞث

٬ ٤ه٢ٍص ٯش٥ّ ٘ػٮ حؽٰٞتػ٩ ةػ٦ٰ ا١ٓؽةٰػث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػث، ٪« ا١ٓؽةٰؾم»ك

ي « English»ك« Arabic»ك٪٬ ٤لخٚ ٦٤  « Arabic»ا١شؾء اٳكؿ ٦٤ ا٥٢ٟ١ػث  ؼى عً أ

ك٪ٮ ١ٖث ٰٕؽ رـ٥ٰث ٫ُؽت ٛت٠ ْػة ـػ٬٨ات،  ،«English»كا١شؾء ا١را٧ٮ ٦٤ 

ٯفخغػ٫٤ا ا١لتاب كا١لػاةات ٘ػٮ ا١ٟخاةػث كا١ػردكػث ٢ْػ٭ ٬٤اٛػّ ا١لػاةٟث 

                                                 

أٛػٸـ ا٨٫١ػػ ٤ش٢ػث  - ا١خ٫ش٦ٰ كا٧ٟٓاـاح٩ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١شؾائؽ - ز٪ٰث دركٯق (3)

 .3030ا١ٓػد اٳكؿ، ٤ارس  - ٰث ٤ط٥ٟثإ١ٟخؽك٧
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( أك رـائ٠ ٬٤اّٛ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮ، كحغػخ٢ً ٫ٰ٘ػا اٳضػؽؼ )اٵ٧خؽ٧ج

ا١ٸح٨ٰٰث ةاٳرٛاـ، ك٪ػٮ ١ٖػث ٪ش٨ٰػث ةػ٦ٰ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػث، كٰٕػؽ 

٤طػػػكدة ا٬ٜ١اْػػػ، إذ حٟخػػب ةطػػؽكؼ ٷح٨ٰٰػػث ٤ػػّ اـػػختػاؿ أرٛػػاـ ةػػتٓو 

ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ٰٕؽ ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا١ٸح٨ٰٰث، كحخ٥ٰػؾ ةػاٷ٧طؽاؼ ٘ػٮ ا١ؽـػ٣ 

خػػاةٮ إ١ػػ٭ سا٧ػػب اٳعٍػػاء اٵ٤ٸئٰػػث كا٨١ط٬ٯػػث كا١هػػؽٰ٘ث، كحٙخٜػػؽ إ١ػػ٭ ا١ٟ

ْٸ٤ات ا١خؽ٣ٰٛ، كح٥ؾج ا١ٙهط٭ ةا١ٓا٤ٰث
(1)

. 

ي  ا١ٙؽا٧ٟػ٬ »٤فػ٥٭ « كٯٟتٰػػٯا»٫ٰ٢ْا ٘ػٮ ا٬٥١ـػ٬ْث ا١طػؽة  ٚى ٢ًٌ ك١ٜػ أ

٫ُػؽت ٛتػ٠ ةيػّ « أةشػٯػث ٤فػخطػذث ٰٕػؽ رـػ٥ٰث»، كٌْؽ٘ج ةأ٫٧ا «آراةٝ

٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ ةػ٦ٰ ا١لػتاب ٘ػٮ ا١ٟخاةػث ـ٬٨ات، كحفخغػـ ٪ؼق اٳةشػٯث 

كا١ػردكث ٢ْ٭ ا١لاةٟث ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث ا١ٓؽةٰث، كح٨ٍٚ ٤ر٠ ا١ٓؽةٰث ح٥ا٤ػان، إٷ أف 

ا١طؽكؼ ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١ٟخاةث ٪ٮ ا١طؽكؼ كاٳرٛاـ ا١ٸح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلػت٩ 

 (.SMSا١لٙؽة، كحٓػ اٳكـّ ا٧خلاران ٢ْ٭ ا١لاةٟث أك ٘ٮ رـائ٠ ا٥١ط٬٥ؿ )

ك٪ٮ ا٢١ٖػث ا١خػٮ ٯػخ٣٢ٟ  ،٢ٍٚ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث اـ٣ ١ٖث ا١لاتكذ٥ث ٦٤ ٯ

، ك٪ٮ ١ٖػث حغػخ٢ً Chatك٤ٜاة٫٢ا ةاٵ٧ش٢ٰؾٯث  ،ة٫ا ةٓي٣٫ ٘ٮ ٕؽؼ ا١ػردكث

كأعٍػؽ ح٫ػٯػػاح٫ا ٯػأحٮ ةٍؽٯػٚ ٞخاةػث ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  .٫ٰ٘ا اٳس٨تٰث ةا١ٓؽةٰػث

اـ كٛػ ةػأت ٪ؼق ا١ِػا٪ؽة ةٓػػ أف ةػػأ ا١لػتاب ةاـػخغػ .ةا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث

كـائ٠ ا١خٜا٧ث ٘ٮ ا٥١طادذث كا١ػردكث، ك١شأ ةٓو ا١لتاب ا١ؼٯ٦ ٷ ٯشٰػكف 

ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث إ١٭ ٞخاةث ا١ٓؽةٰث ةا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث
(3)

. 

                                                 

ا٥١ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ  - ةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭اٳرا - زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش (1)

 .313ص 3039دةٮ  - ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 ا١فػ٨ث ا١فادـػث - ٤ش٢ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كآداة٫ا - ـٰػ أة٬ ا١ٙي٠ ـ٥اكم كأض٥ػ أ٤ٰػكار (3)

 .31ص ٫ٌ3031ؽاف  - ا١ٓػد ا١طادم ْلؽ -
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ك٪ٮ ٞخاةث س٥ػ٠ ١ٖػث  ،كأ٢ٌٚ ةٓي٣٫ اٱعؽ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث )ا١ٟؽك٨ث(

كأنػ٠  .٤ا ةأضؽؼ ٳةشػٯث أعؽل ١خف٠ٰ٫ ا١ٟخاةث ٢ْ٭ ٬١ضث ٤ٙاحٰص ٷح٨ٰٰػث

ك٪ٮ ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰػث ةػأضؽؼ ـػؽٯا٧ٰث ا١خػٮ  ،ا٥٢ٟ١ث ٪٬ ٦٤ ٥٢ٞث )ٞؽك٧٬ٮ(

اكخ٫ؽت ٘ٮ ا١ٜؽف ا١فاةّ ا٥١ٰٸدم ٘ػٮ ٞخاةػث ةٓػو ا٥١غ٬ٌٍػات ا١ٓؽةٰػث 

ض٦ٰ ٞاف ا١غً ا١ٓؽةٮ ٰٕؽ ٨٤خلؽ ٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ، كٛػ ٞا٧ػج أكؿ ةػػاٯات 

٠ كػتاةٰث ٞخاةث ا١ٓؽةٰث ةأةشػٯث ١ٖث أعؽل. كا١ٟؽك٨ث انٍٸضان ٪ٮ ١ٖث ح٬ان

حٓخ٥ػ ٢ْ٭ ا١ػ٤ز ة٦ٰ ا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰػث كا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث كاٳرٛػاـ ٢١خٓتٰػؽ 

ْػػ٦ س٥ػػ٠ ْؽةٰػػث. كةػػػأت ١ٖػػث ا١ٟؽكػػ٨ث ا١طػٯرػػث ٤ػػ٦ عػػٸؿ ا٥١طادذػػات 

ٰث ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث )اٵ٧خؽ٧ػج( كا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ، كا٧خ٢ٜػج إ١ػ٭ ١ٟخؽك٧اٵ

ش٢٥ػث ةػتٓو اٷـخ٥ٓاؿ ا١خشارم كا١ػْاٯث اٵْٸ٤ٰػث ةؽـػائ٠ ٤ػّ حٓؾٯػؾ ا١

ا١ؽـ٬ـ كاٷْخ٥اد ٢ْ٭ اٷعخؾاؿ
(9)

. 

ك١خٓؽؼ ٤ِا٪ؽ ٪ؼق ا٢١ٖث ا١خٮ حش٢ٌج ْتؽ حف٥ٰات ْػػة ٞػاف ٷةػٌػ ٨١ػا 

 ٦٤ ا٬ٛ٬١ؼ ٢ْ٭ ـ٥ات ٪ؼق ا٢١ٖث ك٤ِا٪ؽ٪ا كحش٢ٰاح٫ا.

ى:منىدماتىاللعظىالؼجونظى-ثانوّا
 ٦٤ ـ٥ات ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث:

 ٦ عٸؿ ٤ٓاٯلث ٤فخغػ٫ٰ٤ا.ب ٤ٟخفى ، ة٠ حي ا٣ ح٥ٰ٢ٓان ٧ِا٤ٰ  ٢َّٓ أ٫٧ا ٷ حي  -3

عٸن٫ا ٦٤ ا٬ٜ١اْػ ٰٕؽ ا٨٥١خ٥ِث ٘ٮ ا٢١ٖث، إذ حخف٣ ةا٧خِػاـ ٞتٰػؽ ٘ػٮ  -3

 ٬ٛاْػ٪ا، كحغ٬٢ ٦٤ اٷـخر٨اءات ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٍتٰٰٓث.

 ٤طػكدة ٘ٮ حؽاٰٞت٫ا ك٘ٮ ْػد ٥٢ٞاح٫ا. -1

                                                 

ٮ ٢ْػ٭ ٤فػخٜت٠ ١ٟخؽك٧ػث ا١خ٬انػ٠ اٵحػأذٰؽ ١ٖػ - ـا٤ٰث ةادم كا١ػٞخ٬رة ـػ٬٪اـ ةػادم (9)

 - ا٥١ش٢ػػ ا١فػادس - ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػػك١ٮ ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث - ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ

 .38ص 3033دةٮ 
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 ـ١٬٫ث ح٫٥٢ٓا ٤ٜار٧ث ةٰٖؽ٪ا ٦٤ ا٢١ٖات. -3

 ٰٕاب ا١خهؽٯٗ ٫٨٤ا. -3

 ؽكاةً ٫٨٤ا، ٘ش٫٢٥ا حغ٬٢ ٦٤ ا١ؽكاةً.ٰٕاب ا١ -1

ٰٕاب ٞرؽة ا١ي٥ائؽ -3
(8)

. 

 ، كحٙخٜػؽ إ٫ٰ١ػاا١ٍتٰٰٓػث ا ا٢١ٖػثأرةّ ـ٥ات حخ٥ٰؾ ة٫ػ« ـخ٬ٰارت»ك١ٜػ اٛخؽح 

 ، ك٪ٮ:ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث

ك٪٬ ح٦ٰ٨ٜ كٛت٬ؿ ٤ش٬٥ْث ٨ٰٓ٤ث ٦٤ ا٥١ٓاٯٰؽ ١ٸـػخغػاـ  ،ا١خٰٰٜؿ -3

ٷ ح٢٥ٝ ٞخب ٳ٫٧ا  ؛ا١هطٰص، ك٪ٮ نٙث حٙخٜؽ إ٫ٰ١ا ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ

 ة٫ا كٷ ٤ٓاس٣ ك٬٤اد ح٦ٰ٨ٜ ٤لاة٫ث. ٬ٛاْػ عانثن 

 ؽ إ٫ٰ١ا كضػ٪ا، ك٪ٮ نٙث حٙخٜؽ إ٫ٰ١ا.ٰاٷـخٜٸ١ٰث، ٨ِ٘ا٫٤ا ٤فخ٠ٜ ٯل -3

ا١خارٯغٰث ة٨ٓ٥٭ ٛتػ٬ؿ ىػؽب ا٢١ٖػث ٢ْػ٭ أ٧ػ٩ حٍػ٬ر ٌتٰٓػٮ ْتػؽ  -1

ٳف  ؛غخ٢ٍػػثا١ػػؾ٦٤، ك٪ػػؼق نػػٙث حٙخٜػػؽ إ٫ٰ١ػػا ا٢١ٖػػث ا٫١شػػ٦ٰ ا٥١

 .احارٯغ٫ا ٷ ٯٓػ ٌتٰٰٓ  

ا١ط٬ٰٯث ة٨ٓ٥٭ كس٬د ٤شخ٥ػّ ٰٕػؽ ٤ٓػؾكؿ ٯخٟػ٬ف ٤ػ٦ ٤خطػػذ٦ٰ  -3

أن٦ٰٰ٢ ١يؽب ٦٤ ىؽكب ا٢١ٖث، إذ ١ٰؿ ٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ ٤شخ٥ٓػات 

٦٤ ٤خطػذ٦ٰ أن٦ٰٰ٢
(30)

. 

ا٥ٓ١ا١ػث ا٬١ا٘ػػة ٘ػٮ ةػ٦ٰ كأٞتؽ ٤راؿ ٢ْ٭ ا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م ا٢١ٖث ا٥١خػاك١ث 

٢ٙػث ٤ػ٦ أسػ٠ دكؿ ا١غ٢ٰز ا١ٓؽةٮ، ٳف ة٫ا ٪ش٨ث كا٤خؾاسان ة٦ٰ ١ٖات ْػة ٤غخ

كا١را٧ٮ ١ٖخ٩ ع٢ػًٰ  ،ٳ٪ػاؼ ح٬ان٢ٰث ة٦ٰ ٌؽ٦ٰ٘ اٳكؿ ١ٖخ٩ ا١ٓؽةٰث ،ا١خ٬ان٠

٦٤ اٳكردٯث كا٨٫١ػٯث كا١ت٨ٖا١ٰث كٰٕؽ٪ا، ك٤ا حفخغػ٩٤ ا١ش٥اْات ا٥١غخ٢ٙػث 

                                                 

 - دراـث ٬ٖ١ٯث اسخ٥اْٰػث - ا٢١ٖات ا٫١ش٨ٰث كا١٬٥١ػة - إةؽا٪٣ٰ ة٦ ْتػ ا١ٓؾٯؾ أة٬ ض٥ٰػ (8)

 .88ص 3031 - ٤ش٢ث ا١ػراـات ا٬ٖ٢١ٯث

 .3ص 3031 - ا١ٍٰٜٗ ا٬ٰ١ـ - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة - ض٥ٰٟث ض٥اد (30)
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٘ٮ ا١ٍؽؼ ا١را٧ٮ ٞخ٬ان٠ ا٢ٰٙ١ٰت٨ٰٮ، كا١تاٞفخا٧ٮ، كا١ت٨ٖا١ٮ ٘ػٮ ا١فػ٬ٓدٯث، 

ٮ حخطػث ْلؽات ا٢١ٖػات، ك٪ػؼق ١ػ٣ كس٥اْات ٦٤ اٳ٢ٰٛات ا٥١غخ٢ٙث ا١خ

حغيّ ١خ٣ٰ٢ٓ رـ٥ٮ أك ٰٕؽ رـ٥ٮ ٦ْ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ك١ؼ١ٝ حفخغػـ ا٢١ٖػث 

« أ٧ج ٩ٰ٘ س٨شاؿ»٘ٓتارة  ،ا٫١ش٨ٰث ا٥١طػكدة ا٥١ٙؽدات، ك٫ٰ٘ا ٥٢ٞات ْؽةٰث

٪ػٮ ٤ٙػؽدة ٤ػ٦ ا٢١ٖػث « س٨شػاؿ»، ك٥٢ٞػث «أ٧ػج كٰ٘ػ٩»٫ٰ٘ا ٥٢ٞخاف ْؽةٰخاف 

ةٓػو ٤رػ٠ ، خػػ ا١خٰٰٖػؽ إ١ػ٭ أنػ٬ات ا٢١ٖػث. كٯ٥«٤لػ٢ٟث»كح٨ٓػٮ  ،ا٨٫١ػٯث

اٳنػػ٬ات ٰٕػػؽ ا٬٥١سػػ٬دة ٘ػػٮ ١ٖػػات ح٢ػػٝ ا١ش٥اْػػات، ٰ٘فػػخٓاض ٫٨ْػػا 

، كذ١ػٝ «ركق»٘خ٨ٍػٚ « ركح»٪اءن ٘ػٮ ٥٢ٞػث « ا١طاء»ةأن٬ات أعؽل ٢ٜٞب 

١ٓػـ كس٬د ا١طاء ٘ٮ ١ٖاح٣٫
(33)

. 

« ا١ٓؽةٰػؾم»ةػ ٦٤ اٷْخؽاؼ ةأف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ح٬اس٩ حطػٯات ٞرٰؽة ١ٓػ٠  كٷ

٘ا٧خلػػار اٵ٧ش٢ٰؾٯػث أنػػتص أ٤ػؽان كاٛٓػػان، ك٫١ػا اٳ٘يػػ٢ٰث ٘ػٮ ا١شا٤ٓػػات  ،ضػػ٪اأ

كا٥١ ـفات كـ٬ؽ ا٠٥ٓ١، إىا٘ث إ١٭ أف س٥ّٰ ا١خ٨ٰٜات ا١طػٯرث حه٣٥ ضفػب 

٬ٛاْػ ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث كضؽك٫٘ا، ك٠ٞ ذ١ٝ ٯل٠ٟ ىٍٖان ٢ْ٭ ا١ٓؽةٰث
(33)

. 

 ك٦٤ ـ٥ات ا١ٓؽةٰؾم:

ؾٯػث، ك٤ػا ٪ػؼق ا٨١هػ٬ص إٷ ٞخاةث ا٨١ه٬ص ا١ٓؽةٰث ةأةشػٯث إ٧ش٢ٰ -1

كزاعػػؽة ةاٳعٍػػاء  ،٤ػػؾٯز ٤ػػ٦ ا١ٓا٤ٰػػث كا١ٙهػػٰطث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػػث

 اٵ٤ٸئٰث كا٨١ط٬ٯث ٘ٮ ٞخاةث ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث.

ْػـ اٛخهار ٞخاةث ا١ٓؽةٰث كا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰػث ٢ْػ٭ اـػخ٥ٓاؿ ضػؽكؼ  -2

ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث ًٜ٘، كإ٥٧ػا ذ٥ػث اـػخغػاـ ١ػتٓو اٳرٛػاـ ٤ٟػاف 

                                                 

 - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ ١ٖث ا٥ٓ١ا١ث ا٬١ا٘ػة ة٦ٰ ا١يػؽر كا١يػؽكرة - د. ٢ْٮ ة٦ ٤اسػ آؿ كؽٯػة (33)

 .3033ـ٨ث  33113ا١ٓػد  - سؽٯػة ا١ؽٯاض

١ٖػث ا١لػتاب ا١ٓؽةػٮ ٘ػٮ كـػائ٠  - ُػا٪ؽة ا١ٓؽةٰػؾم - أ.د. نا١ص ة٦ ٧انػؽ ا١لػ٬ٯؽـ (33)

 .3033 - ٤ؽٞؾ ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ـ٬ٓد ١غػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث - ٬ان٠ ا١طػٯرثا١خ
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رٛاـ ٤ٟاف ةٓو اٳضػؽؼ ٘ػٮ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طؽكؼ، إذ ح٬ىّ أ

 ٫١ا ٤ٜاة٠ ٘ٮ اٳس٨تٰث:١ٰؿ ا١خٮ 

 (ـػتأ)، ك٥٢ٞػث So alا٥٫١ؾة، ٥٢ٟ٘ث )ـ اؿ( حٟخب:  ٤ٜاة٠(  ٘ا١ؽ٣ٛ )

 . Sabaحٟخب 

 .adel ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٓ١، ٥٢ٟ٘ث )ْادؿ( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 .add' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٖ١، ٥٢ٟ٘ث )ٕػ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

 .ala ah ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١راء، ٥٢ٟ٘ث )ذٸذث( حٟخب:  ٣ٛ )كا١ؽ

، ك٥٢ٞػػث aha ( ٤ٜاةػػ٠ ضػػؽؼ ا١ٍػػاء، ٥٢ٟ٘ػػث )ٌػػ٩( حٟخػػب:  كا١ػػؽ٣ٛ )

 .aleb )ٌا١ب(: 

 .amed ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١طاء، ٥٢ٟ٘ث )ضا٤ػ( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 bz' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١غاء، ٥٢ٟ٘ث )عتؾ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

 .alam ؼ، ٥٢ٟ٘ث )٣٢ٛ( حٟخب: ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ٜا كا١ؽ٣ٛ )

 .aleh ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١هاد، ٥٢ٟ٘ث )نا١ص( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 .amer' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ياد، ٥٢ٟ٘ث )ىا٤ؽ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

اـخ٥ٓاؿ ا١ٟرٰؽ ٦٤ اٷعخهػارات ا٥١خٓػارؼ ٫ٰ٢ْػا ٘ػٮ ا١ٸح٨ٰػٮ   -3

 اٵ٧ش٢ٰؾم ٤ر٠:

SMS رـا١ث ٧هٰث ٛهٰؽة :كح٨ٓٮ 

Hi ٤ؽضتان  :كح٨ٓٮ 

CU see you ٧ؽاؾ ٷضٜان  :كح٨ٓٮ 

U  you too  كأ٧ج أٯيان 

BRB  ك٪ػػٮ اعخهػػار ١ش٢٥ػػثBe right back ـػػأ٬ْد ٛؽٯتػػان  :كح٨ٓػػٮ ،

 كـأرسّ ضاٷن.
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LoL  ك٪ػػٮ اعخهػػار ١ش٢٥ػػثLaughing out loud . :ك٨ٓ٤ا٪ػػا ا١طؽ٘ػػٮ

 .اىطٝ ةه٬ت ْاؿ

TyT عؼ كٛخٝ :كح٨ٓٮ Take your time 

I D k ٷ أْؽؼ :كح٨ٓٮ I don’t know 

TC ا٧خت٩ ٢ْ٭ ٧ٙفٝ  :كح٨ٓٮTake care 

كذ٥ث اعخهارات ٦٤ ٤ر٠
(31)

: 

AA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة ا١فٸـ ٣ٰٟ٢ْ  Assalam Alykom 

ISA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة إف كاء اهلل In sha a Allah 

MSA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة ٤ا كاء اهلل Ma sha a Allah 

ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ كىّ رـ٬ـ كن٬ر كٞخاةث إٯطائٰث إ١٭ سا٧ػب ا١ػ٨م   -4

٤شاٷت ا١خ٬ان٠ ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث كا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ ٤ٓتػؽة ْػ٦ 

ك٤ػ٦ أةػؽز ا١طػاٷت  .٥٢٤ص حٓتٰؽم عاص ٯشٌفػػ ضا١ػث كػ٬ٓرٯث

كأٞرؽ٪ا ك٬ْٰان ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ةخٟؽار ضؽؼ ا٫١اء )٪٫٫٫٫ػ٩(، 

أك حٍٰٜػػّ ضػػؽكؼ ا٥٢ٟ١ػػث ١خشفػػٰػ ٌتٰٓػػث ا١ػػخ٢َٙ كا٨١ٍػػٚ ة٫ػػا 

 .١ػؼم حٜػ٤ػ٩ كـػائ٠ ا١خ٬انػ٠ك٤طاٞاح٫ا ٘ٮ ا١ٓػا٣١ اٷ٘خؽاىػٮ ا

ك٦٤ أ٤ر٢ث ذ١ٝ
(33)

: 

                                                 

 - كزارة ا١رٜا٘ػث ا١فػ٬رٯث - ٛيػاٯا را٪٨ػث ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث - ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د أض٥ػ ا١فػٌٰػ (31)

 .3033د٤لٚ 

رنػ كاّٛ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٤ٰػاف ا١خ٬انػ٠ ٢ْػ٭  - ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ زٞٮ عيؽ كآعؽكف (33)

ا٢١ش٨ث ا٨ٌ٬١ٰث ٬٫٨٢١ض ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٢١خ٬س٩ ٧ط٬  - كا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ كتٟث اٵ٧خؽ٧ج

 .313ص ٥ْ3033اف  -ّ ا٢١ٖث اٳرد٧ٮ ٤ش٥ - ٤شخ٥ّ ا٥١ٓؽ٘ث
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 اىٍيٍص اىِم ٌهػر اىِم
اىلٍ٘ث اىخٓت٘ؽٗث 

 ىيٍيٍص

 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ٪٩٫٫٫٫ ٞا٧ج رائٓث ا١ط٢ٜث ح٬ٯخؽ )حٖؽٯػة(

 اس٠ٰ٥ سػ   ح٬ٯخؽ )حٖؽٯػة(
عٰا١ٮ ض٦ٰ 

 ٯؽـ٨٥ا ٤ٓان 
 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طب

        

 ا ٤طخارة٨ْشػ أ٧ ٣٥٥٥٤ ا١ؽـائ٠ ا٨١هٰث
ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طٰؽة 

 كا١خؽدد

  ٪٫٫غغغظ 
 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١خ٣ٟ٫

 كا١فغؽٯث

ك٪ٟؼا حخش٢٭ ٘ٮ ا٢١ٖث ا٥١فخغػ٤ث ْتؽ كـائ٠ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ ا٫٢١شػث 

اٳنػ٬ات ا١ٓؽةٰػث ةػأعؽل حتٓػان ٫٢١شػث ٨٤لػ، ا١ػ٨م، كاٷـػخ٨ٖاء ْػ٦ ا١ٓا٤ٰث، 

ا١ٓؽةٰػث ٤لػ٬٪ث ك٤غخؾ١ػث  كاـخغػاـ ٤ٙؽدات إ٧ش٢ٰؾٯث إ١٭ سا٧ب ا١ٓؽةٰث، ٘ختػت

ةفتب اـػخغػاـ ا٫٢١شػات كا٥٢ٟ١ػات ا١ٖؽٯتػث ٫٨ْػا كْػ٦ ٬ٛاْػػ٪ا ا٥١ٓؽك٘ػث، 

٘اـػػخغػ٤ج ١ٖػػث ٪ش٨ٰػػث ٰٕػػؽ ٤طػػػدة ا٬ٜ١اْػػػ، ح٨ٍػػٚ ةا١ٓؽةٰػػث إٷ أف ا١طػػؽكؼ 

ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١ٟخاةث ٪ٮ ا١طؽكؼ كاٳرٛاـ ا١ٸح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلت٩ ا١لٙؽة
(33)

. 

شػٯػة ا١خٮ حش٥ّ ةػ٦ٰ ا١ٙهػط٭ كا١ٓا٤ٰػث ك٤ا ٦٤ رٯب ٘ٮ أف ٪ؼق ا٢١ٖث ا١

كاٳس٨تٰث حغخ٢ٗ ٦ْ ١ٖث اٳدب كا٣٢ٓ١ ا١خٮ ٯخ٫٥٢ٓا ا٠ٍٙ١ ٦٤ عػٸؿ ا١لػاةٟث 

٘ٮ ٤ٰؾح٫ا اٵٯشاةٰػث ٤خ٥ر٢ػث ٘ػٮ ٤فػاْػح٩ ٢ْػ٭ اـػخٰٓاب ا١ػػركس ا٥١غخ٢ٙػث 

 ك٫٥٫٘ا كاٞخفاب ٫٤ارة ا١خ٣٢ٓ ا١ؼاحٮ كحٓؾٯؾ ا٪خ٥ا٩٤ ٧ط٬ ا١خ٣٢ٓ.

                                                 

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كحأذٰؽ ا١ر٬رة ا١ؽ٥ٰٛث ككـائ٠ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ - ا١ػٞخ٬ر عا١ػ ا١ٟؽٞٮ (33)

 .3039أةؽٯ٠  - ؽاةٓث كا١ر٥ا٤٦ٰ٧ ح٥ؽ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ دكرح٩ ا١ -
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 :هامن أسباب ظهور -ثالثًا
ذمث أستاب عػة أدت إلٍ ظًٌر يؼه اللغث الًشِوث واهخشاريا، ومن يذؼه 

 األستاب:

ؽى ةعضذً  أن ظًذٌر يذؼه اللغذث ُذ تداخل الحضارات وتمازجها: -1

واهخشاريا ما يٌ إال ظايؽة طتِعِث لخمازج الطضذارات وحذػاعلًا، كلذن ألن 

م  الضعِفث حخذأذؽ اللغث يَ أول ما ُخأذؽ ةاالهفخاح علٍ العال  الغارسَ، واأل

لغخًا ةلغث األم  القٌُث كما أشار إلٍ كلن اةن علذػون يذَ مقػمخذى، ةطِذد 

حقلذذػ الشذذعٌب المغلٌةذذث علذذٍ أمؽيذذا الشذذعٌب الغالتذذث يذذَ م ذذايؽ ضِاحًذذا 

 .إلظالمغخلفث لغث ولتاساً وطعاماً وشؽاةاً وذقايث ... 

مج كلمذات يعوػما كاهج التلػان العؽةِث عاضعث للسذِرؽة العرماهِذث اسذخغػ

التذذازار ةمعوذذٍ السذذٌز، وأسؾاعاهذذث ةمعوذذٍ  :حؽكِذذث يذذَ الطذذػُد الِذذٌمَ مرذذ 

، وعوػما سذا  االسذخعمار الفؽهسذَ إلظالصِػلِث، والخمؽسَ ةمعوٍ الممؽض ... 

« ةٌهسذٌار»العؽةِذث، و «صذتاح الغِذؽ»الفؽهسذِث ماذان « ةٌهشذٌر»شاع اسخغػام 

إلظالعؽةِث...  «إلٍ اللقا »ماان « أوريٌار»العؽةِث، و «مسا  الغِؽ»ماان 
(16)

. 

«عراب الشتاب ولغث العصذؽ»الااحب هادر سؽاج يَ كخاةى  ػ  وع  
(17)

أن  

االقخؽاض اللغٌي ُشا  ساهتاً من سٌاهب الخالقص ةذِن الرقايذات واللغذات، 

يأشذار  ،هماكج عن المقخؽضات الؽائشث يَ الغراب الخذػاولَ العذام ض  ؽ  وع  

، وراسذج «ثعلذٌ  ي  »يًث وهسشًا علذٍ وزن ، وطٌعًا مشا«شٌيؽة»إلٍ كلمث 

مؤمن  :أي ،«مسٌكؽ»أمن علٍ الصواعث، ذ  هسز موًا  :ةمعوٍ« سٌكؽ»كلمث 

                                                 

سؽُذذػة  - ظذايؽة )العؽةِذذؾي( هخِشذث طتِعِذث لخمذازج الطضذارات - آمذال سذعػ الذػُن (16)

 .5/7/2212حارُظ  15351العػد  - الؽُاض

 .2213ةِؽوت  - الػار العؽةِث للعلٌم - عراب الشتاب ولغث العصؽ - هادر سؽاج (17)
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٤ػ٦ ا٥١ٰٟػاج، « ا٥١ٰٟشػث»٦٤ ا١ٙػاح٬رة، ك «٬٘حؽة»ك٤ي٬٥ف، كراسج ٥٢ٞث 

 .إ١ظكا١تؾ٧فث كا١ػٞخؽة كا٬ٟ١درة ... 

٢لتاب كأرسّ ا١تاضد ُا٪ؽة اٷٛخؽاض ا٬ٖ٢١م إ١٭ ا١ف٬٢ؾ ا١خطؽرم ١

ا١ؼم ٷ ٯٜخهؽ ١ػٯ٣٫ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ًٜ٘، ة٠ ٯخ٨ػاكؿ ٤شػاٷت ا١ػؾم كحفػؽٯطث 

ا١لػٓؽ كا٥١أٞػ٠ كا٥١لػػؽب كا١ؽٯاىػث ك٘ػ٦ ٰٛػػادة ا٥١ؽٞتػات كا١ػػػراسات، 

كاٛخ٨اء ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث، ك٤ٸضٜث ح٬ٍرات ا٬٥١ىث ك٤غخ٢ٗ ا١هػؽْات 

ْػ٬ف ا١لتاةٰث. ك٪٨ا إكٟاؿ ذك ٫ِ٤ؽ ـ٬٢ٞٮ ٬ٖ١م حشفػ ٘ٮ أف ا١لتاب ٯ٨ؾ

٢ْ٭ ا١ػكاـ إ١٭ ٤لا٢ٞث ا١ٖؽب ةرٜا٘خ٩، كٯه٬ٕ٬ف نٰإات سػٯػػة حخ٥لػ٭ 

 ٤ّ أ٤ؾسخ٣٫ كٌؽائٚ حٰٟٙؽ٪٣ كا٪خ٥ا٤اح٣٫.

ح٥ر٢ج ٘ٮ ْػػـ كسػ٬د ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ةٓػو  أـتاب حلِ٘ث: -2

٬١ضات ا٥١ٙاحٰص ٘ٮ ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث كةٓو ا١ػكؿ اٳس٨تٰث ٘ػٮ ٤ؽض٢ػث 

٢ػ٭ ا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث، ذػ٣ إف ٫ُػ٬ر ةػؽا٤ز ٨ٰٓ٤ث كاٛخهار ا٬٥١س٬د ٫٨٤ا ْ

ا١ػردكث )ا٥١طادذث، ا١ٰٙؿ ة٬ؾ، ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ( ٰٕؽ ا٥١ػؾكد ةػا١طؽكؼ 

 ا١ٓؽةٰث ٞاف ا١ػاّ٘ إ١٭ ذ١ٝ.

كٯؽسّ ةٓي٣٫ اٱعػؽ ٧لػأة ٪ػؼق ا٢١ٖػث إ١ػ٭ ٫ُػ٬ر ةػؽا٤ز ا١ػردكػث ٘ػٮ 

حف٨ٰٰٓات ا١ٜؽف ا٥١اىٮ ٘ٮ أ٥ِ٧ث )ا١ٰػ٧٬ٟؿ( ا١خػٮ ١ػ٣ حػخص ـػ٬ل ا١طػؽكؼ 

ٸح٨ٰٰث ٢١ٟخاةث، ك٪ؼا ٤ا أستؽ ا١ٟرٰؽٯ٦ ٦٤ أة٨اء ا١ٓؽةٰث ٢ْ٭ اـخغػاـ ا١طػؽكؼ ا١

ا١ٸح٨ٰٰث، كٞا٧ػج ةػؽا٤ز ا١ػردكػث ٛػػ ٫ُػؽت ٛتػ٠ ٫ُػ٬ر ا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ 

٤خاضػػث ٘ػػٮ اٳس٫ػػؾة كٛخئػػؼ كا١ؽـػػائ٠ ا١ٜهػػٰؽة، ك١ػػ٣ حٟػػ٦ ا١طػػؽكؼ ا١ٓؽةٰػػث 

ةػث إ٥٧ػا ٯشتػؽ ا٬٥١ن١٬ث ٢ْ٭ ا١لاةٟث. ك٦٤ ا١تػػ٪ٮ أف ٰٕػاب ا٬٢١ضػات ا٥١ٓؽٌ 

 ٤فخ٢٥ٓٮ ا١لاةٟث ٢ْ٭ حط٬ٯ٠ ا٬ٍ٨٥١ؽ ا١ٓؽةٮ إ١٭ ٤ٟخ٬ب ةا١ٸح٨ٰٰث.

ك١ٜػ ـاْػت ا٬١ـائ٠ ا١خٜا٧ٰػث )ا١خ٬١٬٨ٟسٰػث( ا١طػٯرػث ٤ػ٦ ض٬اـػٰب 
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٢ْ٭ ـؽْث ا٧خلار ا٫١ش٦ٰ  إ١ظك٪٬احٗ ٤ط١٬٥ث ك٬٨ٛات ٘يائٰث ككاةٟث ... 

٥١فػخغػ٤ث ٘ػٮ . كأنتطج ٤ٸ٤ص ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث حفؽم ٘ٮ ا٢١ٖث اا٬ٖ٢١م

ا١لاةٟث، ٘ا٧خلؽت أـ٥اء ٤ػ٦ ٤رػ٠ )إ٧خؽ٧ػج، أكف ٷٯػ٦، ٥ٞتٰػ٬حؽ، ٰٞتػ٬رد، 

ـػٌٰٗ، »٤اكس، آٯ٬ٙف، أٯتػاد، ٰ٘فػت٬ؾ، حػ٬ٯخؽ(، كحػؽددت أ٘ٓػاؿ ٤ػ٦ ٤رػ٠ 

ٌٟؿ، ٘فتٝ، ٤ٌفز...  «إ١ظ٘
(39)

. 

إ١ػػ٭ أف ح٢ٟٙػػث عػ٤ػػث ا١ؽـػػا١ث ا١ٜهػػٰؽة حؽسػػّ  أـببتاب اكخهببادٗث: -3

(SMSإذا ٞختج ةا١طؽكؼ ا١ٸح ) ،٨ٰٰث أ٠ٛ ٫٨٤ػا إذا ٞختػج ةػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػث

أف إرـػاؿ رـػػا١ث ٛهػػٰؽة أٛػػ٠ ح٢ٟٙػث ٤ػػ٦ ا٥١ٟا٥١ػػث ا١هػػ٬حٰث، كأنػػتطج ك

اٵْٸ٧ات كا١ٓؽكض ا٬٥١س٫ث إ١٭ ا١لتاب حفخغػـ ٪ػؼق ا٢١ٖػث أٯيػان ا١خػٮ 

٦٤ ا١طػؽكؼ، كأنػتص اـػخغػاـ  «٣ٌٞ »ـؽْاف ٤ا ا٧خلؽت ة٣٫٨ٰ ١خ٬ٰ٘ؽ أٞتؽ 

 ٤ث ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث ا١ٓؽةٰث.٪ؼق ا٢١ٖث ٤ٜخؽ٧ان ة٬٫ِر عػ

ؽسّ إ١٭ ا١طؽج ا١ػؼم ٯلػٓؽ ةػ٩ ا١لػتاب ح أـتاب ُفف٘ث اسخٍاْ٘ث: -4

 َّٚ ح٥ٰ٢ٓػان ٞاٰ٘ػان ك٥ٓ٤ٜػان ٬ٜ٢١اْػػ اٵ٤ٸئٰػث كا٨١ط٬ٯػث ا١ٓؽةٰػث،  ا١ؼم ١ػ٣ ٯخ٢ػ

ٰ٘طاكؿ ا٫١ؽكب ٦٤ ا١ٟخاةث ةا١ٙهٰطث إ١٭ ٪ؼق ا٢١ٖث ا١خٮ حٓػ٬د ٫ٰ٘ػا ا١ٟخاةػث 

٨ٰٰث، ٥ٞا ح٬ٓد اٷعخهار، ٥ٰٰ٘ػ٠ إ١ػ٭ اٷعخهػار كا١خفػ٠ٰ٫، ةا١طؽكؼ ا١ٸح

، ك٥٢ٞػث Plzا٥١غخهؽ ٘ٮ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬  (Please) «٦٤ ٘ي٢ٝ»ٰٟ٘خب ٥٢ٞث 

ىػ»(، ك٥٢ٞػث  B( حغخهؽ إ١٭ )Before) «ٛت٠» ، إ١ػظ ...(u إ١ػ٭ ) (For you) «ٝى ١

( ٤ٟػاف ٥ٞUا ٯؽ٤ػؾ إ١ػ٭ ةٓػو ا٥٢ٟ١ػات ا١ٟا٢٤ػث ةػتٓو ا١طػؽكؼ ٤رػ٠ )

(You ،) ك٤ر٠(R) ( ٤ٟافare)
(38)

. 

                                                 

ةػػ٩ ٬ٕٕػػ٠ كح٫ػػخ٣ ةا١ٓؽةٰػػث رؾم: ٥١ػػاذا حطاا١ٓؽةٰػػ - ا١ػػػٞخ٬ر ٤ط٥ػػػ رٯػػاض ا١ٓلػػٰؽم (39)

 .BBC 3033ا١غا١هث؟ 

اٚة ص - ا١ٙهط٭اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش  (38)  .٤311ؽسّـ 
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ك٦٤ اٳـتاب ا٥١فاْػة ٢ْ٭ ا٧خلار ٪ؼق ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ْػـ ا٧ختػاق اٳ٪ػ٠ 

إ١٭ ا٢١ٖث ا١خٮ ٯخ٬ان٠ ة٫ا أة٨اؤ٪٣ كس٣٫٢٫ ٫١ؼق ا٢١ٖث أٯيان، كىٓٗ اٷ١خػؾاـ 

كٷـ٥ٰا ا٥١ؽئٮ ٫٨٤ا، ك٢ٛث اٳ٘ٸـ ا١فػ٥٨ٰائٰث ا٨١اٌٜػث  ،ة٫ا ٘ٮ كـائ٠ اٵْٸـ

 كا٧خلار ا٥١ف٢فٸت ا١ػرا٤ٰث ةا٫٢١شات ا٥١ط٢ٰث. ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث،

كأىطج ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ٘ٮ كا٨ٓٛا ا١طا١ٮ ٨٤خلؽة ٢ْ٭ أٛٸـ س٠ٰ سػٯػ 

خغػاـ ٪ػؼق ٷ ٯطف٦ أم ١ٖث رـ٥ٰث ٷ ا١ٓؽةٰث كٷ اٳس٨تٰث، ٩٨ٟ١ ٯتػع ٘ٮ اـ

كٞأ٧ػ٩ ٛػػ ح٫٥٢ٓػا ـػ٦ٰ٨ ٌػ٬اٷن ٘ػٮ  ،، كٯٜؽؤ٪ا ةفػؽْثاا٢١ٖث كٯٟخت٫ا ح٢ٜائٰ  

رس، كآ١ج اٳ٬٤ر ٘ٮ اـخ٥ٓا٫١ا ٨ْاكٯ٦ ٥١ٜاٷت ٘ٮ ةٓػو ا١هػطٗ ا٥١ػا

كا٥١شٸت ا١ٓؽةٰث، ك٘ٮ ةٓو اٵْٸ٧ات، ضخ٭ إف ةٓػو ا٥١ٍػا٣ْ أْػػت 

٬١ائص ا١ٍٓاـ ة٨اءن ٫ٰ٢ْا
(30)

. 

ى:اللعظىالغودبوكوظىبونىمؤودوؼاىومطارضوؼاى-رابطّا
ٛػ ٯفخٖؽب ةٓي٨ا ٨ْػ٤ا ٯؽل كؽٯطث ٞتٰؽة ٦٤ ا١لتاب كا١لػاةات ٘ػٮ 

ك٧طػاكؿ ٥ٰ٘ػا ٯ٢ػٮ  .٥١شخ٥ّ ا١ٓؽةٮ ح٨انؽ ١ٖث ا١ٓؽةٰؾم كحف٬ٌغ اـخ٥ٓا٫١اا

حٓػػؽؼ ٤فػػ٬ٌٕات ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ ٨ْػػػ ا٥١ ٯػػػٯ٦، كآراء ا٥١ٓارىػػ٦ٰ ١ػػ٩، 

 كا٨٥١ت٦ٰ٫ ٢ْ٭ عٍؽق.

 مؤيدو اللغة الفيسبوكية:
 ٯؽل ٤ ٯػك ا٢١ٖث ا١ٰٙفت٬ٰٞث أف ١ٖخ٣٫ حخف٣ ةػ :

خ٢ٙػث، إذ ذ٥ػث ٤ػ٦ ٤ػ٦ س٨فػٰات ٤غـٓٔىث اىخٔانو ٌّ اٛنػكاء  -3

ٯؽل أف ا١ٖاٯث ٤ػ٦ ٪ػؼق ا٢١ٖػث ٪ػ٬ حطٰٜػٚ ا١خ٬انػ٠ ةػ٦ٰ ٤فػخ٢٥ٓٮ ا١ٓؽةٰػث 

كا٥ٓ١ا١ث ا٬١ا٘ػة ا١خٮ حخٓػد ١ٖاح٫ا
(33)

. 

                                                 

 !! ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ ا١ؽاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػثا١ٓؽةٰؾٯث حلغٰم ٬٤سّ ٢١ٓؽةٰث - س٥ا٧ث ا١لا٤ٮ (30)

 .333ص 3033دةٮ  - ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ -

هط٭  -٤ؽكش زٕؽكدة ذٯاب  (33) ث ا١ٙ ٢٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽٰة ق كأذؽ٪اْ  ٚ ص -اٳراٰة ـاة  ّ  .٤313ؽس



 111 د. ذلمود الطيد -خطس اهلجني المغوي يف مواقع التواصن االجتماعي 

إذ ٯ٦ٟ٥ ح٫ُٰٙ٬ا ٘ٮ ىػ٬ء ا٨٥١ٍٜػث ا٥١فػخغػ٤ث اىٍؽوُث واىفؽٗث:  -3

٫ٰ٘ا، ٘ا١ت٢ػاف ا١ٙؽا٧٬ٟٙ٧ٰث حفخغػـ ا٢١ٖث ا١ٙؽ٧فٰث ٘ٮ ٢٥ْٰث ا١خ٫ش٦ٰ عٸ٘ػان 

ك٪ٮ اف اٳ٧٬٘٬٢ٟ٧ٰث ا١خٮ حفخغػـ ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث ٘ٮ ٢٥ْٰث ا١خ٫ش٦ٰ. ٢١ت٢ػ

ح٬٘ؽ ٤فاضث ٞتٰؽة ٦٤ ا١طؽٯث كا١غه٬نٰث، ٫٘ٮ حتػك ١ٖث ٤لػٙؽة ٷ ٯ٫٥٫ٙػا 

إٷ ٦٤ ٯخ٫٨ٜا
(33)

. 

ا١لػاةٟث كاـػخ٥ٓاؿ »ك١ٜػ أةا٧ج ا١ػراـث ا١خٮ أ٧شؾ٪ا رٯخلارد ة٠ ْػ٦ 

أف ٞرٰؽان ٦٤ ٬٤اّٛ ا١خفػ٬ؽ « خطػةا٢١ٖث: دراـث ضا١ث ٘ٮ اٵ٤ارات ا١ٓؽةٰث ا٥١

كاٳ١ٓاب كاٳٕا٧ٮ كاٳ٘ٸـ ك٬٤اّٛ ا١ه٬ر كا١ؽـ٬ـ ٪ٮ ةا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯػث، 

إذ ٞا٧ػػج ٧فػػتث  ؛ٮ١ٟخؽك٧ػػكذ٥ػػث ىػػال١ث ٷـػػخغػاـ ا١ٙهػػٰطث ٘ػػٮ ا١تؽٯػػػ اٵ

ٮ ة٢ٖج ١ٟخؽك٧%، ٘ٮ ض٦ٰ أف اـخ٥ٓاؿ ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١تؽٯػ اٵ 9.3اـخغػا٫٤ا 

ٯؽسػّ ٤ا أف ٦٤ أـتاب حػ٧ٮ اـخ٥ٓاؿ ا١ٙهٰطث  %. كساء ٘ٮ ا١ػراـث 33.3

إ١٭ أف ٣ِٓ٤ أ٘ؽاد ٨ْٰث ا١ػراـث ٦٤ ا٢ٍ١تث ا١شا٦ٰٰٓ٤ ٯٙخٜػؽكف إ١ػ٭ ٤فػخ٬ل 

٨٤اـب ٦٤ ا١ٟٙاٯث ا٬ٖ٢١ٯث ةا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث، كٯخهػ٠ ة٫ػؼق ا٨١ٍٜػث ٌتٰٓػث 

ا٬٥١ى٬ْات ا١خٮ ٯخػاك٫٧٬١ا ٘ٮ دردكاح٣٫، ك٪ٮ ٕا١تان ٬٤ى٬ْات كغهٰث 

اْخادكا أف ٯخ٨اك٬١ق ةا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١خغاٌب كٰٕؽ رـ٥ٰث ٥٤ا
(31)

. 

فخٔر  دافٓ٘ث اىٍيتث ُطٔ حٓيً اىيغث اىٓؽة٘بث عففباً ىبػافٓ٘خًٓ ُطبٔ  -1

٘ٙٮ دراـث ٦ْ أذؽ ا٥١٬ٓ١ث كاٵ٧خؽ٧ج ٢ْ٭ ح٢ٓػ٣ٰ ا٢١ٖػث  حٓيً اىيغث اٛسِت٘ث:

ا١ٓؽةٰث كح٫٥٢ٓا ٘ٮ ا٥١ؽض٢ث اٳـاـٰث ا١ػ٧ٰا كـً ا١يٙث ا١ٖؽةٰػث ٤ػ٦ كس٫ػث 

                                                 

ٮ ٢ْ٭ ٤فػخٜت٠ ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ ١ٟخؽك٧حأذٰؽ ١ٖث ا١خ٬ان٠ اٵ -ـا٤ٰث ةادم كد. ـ٬٪اـ ةادم  (33)

 .91ص 3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس  -ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -

ا٢١ٖػث  - ٓػث، ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ ضفػ٦ٰ ع٢ٰػ٠ة١ٰػ ا٨ٓ١ا٧ٮ، ا١ػٞخ٬ر ٯ٬ـٗ رةاا١ػٞخ٬ر ك (31)

ا٥١ش٢ػث اٳرد٧ٰػث ٘ػٮ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  - دراـث ٘ٮ ا١خ٬انػ٠ ا١لػتٟٮ - ا١ٓؽةٰث كا١لاةٟث

 .3033( ٞا٬٧ف ا١را٧ٮ 3( ا١ٓػد )30ا٥١ش٢ػ ) - كآداة٫ا
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ٍديريَ واىٍشرفيَ واىٍػيٍيَُظر اى
(24)

تبيَ اُخفاض  اافػياا اىبيباا ُ ا   

تػيً اىػربيا خالفضً ىدافػيتهً ُ   تػيً اإلُجييزيا، وغدم باذ  اىجها ا ٌاَ 

اىبيبا تجضه ذىم اكتِضغضً ٌِهً بػدم أهٍياا اىػربياا فال اىػاار اى اضىل، فال 

 ن نيٍاض  ي ن بٍ با غيى تػيً اإلُجييزيا حتى إُهً يستخدٌلب  حيَ أُهً ي  

 (باض )و (هاض )، ويستخدٌ ن (Finish)إُجييزيا فل حاا اىيغا اىػربيا ٌثو 

 خجالً ٌَ استخداٌهً: اىسالم غييهً.

وفل اراسا غَ اساتخدام الاالا اىٍادارس اىثضُ ياا ىيغاا اىػربياا فال 

وسااض و اىت ا ااو ااعتٍااضغل فاال إٌااضرف اىشااضركا فاال اىػااضم اىدراساال 

ا اىدراسااا يسااتخدٌ ن اىهيٍااض  % ٌااَ غيِاا 51تباايَ أن  2102/2102

األعِبيا غِد اىت دث بضىػربيا فل ٌ اكع اىت ا و ااعتٍاضغل ويساتخدٌ ن 

% ٌِهً يستخدٌ ن اىرس م واألشاهض   41اىهجيَ اىيغ   غِد اىهتضبا، وأن 

بداً ٌَ اىهتضبا بضىيغا اىػربيا ىيتػبير غَ آرا هً وٌشضغرهً
(25)

. 

بيَ غدف غِض ر ٌَ نيٍض   إذ يٍهَ أن تٍزجاإليجاز واالختصار:  -4

غضٌيا وٌفراا  أعِبيا وأركضم و  ر فل عٍيا واحدف، ويٍهَ أن تيجأ إىاى 

اختاضر اىهيٍض  رب ضً ىي كت فل نيٍا واحدف أو فل   رف، وثٍا شافرا  

 (.؟ويلادون بهض )ش  غً تسضو  ،ٌتفق غييهض ٌثو )ش ع م(

 ن اىيغاا ىٍض نضن أنثار اىشابضا واىشاضبض  ا يتلِامحاكاة الغرب:  -5

األعِبيا غٍي ا غيى استػضرف اى روف ٌِهض ىيتػبيار غاَ عٍاو غربياا بلااد 

                                                 

اىيغاا أثر اىػ ىٍا واإلُترُات غياى تػيايً  - اىدنت ر أحٍد فت يا واألستضذف ىيِدا سٍ م (24)

اىػربيا وتػيٍهاض فال اىٍرحياا األسضسايا اىادُيض وساة اىغافا اىغربياا ٌاَ وعهاا ُظار 

 .2102ابل  - اىٍؤتٍر اىدوىل اىسضبع ىيغا اىػربيا - اىٍديريَ واىٍشرفيَ واىٍػيٍيَ

اساتخدام الاالا اىٍادارس اىثضُ ياا ىيغاا  -واىدنت ر غالء ٌهال  -اىدنت رف ف زيا آ  غيل  (25)

 .2102ابل  -اىٍؤتٍر اىدوىل اىسضبع ىيغا اىػربيا  -اىت ا و ااعتٍضغل  اىػربيا فل وسض و
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اهختأِ واهظّْر ةًظّص اهًخدضرص  يااايرج ه رث ظرّوث ويخ رْرا ويْالترث 

هصوح اهػؿص  ويٌ هى ٕخقٌ ه ث اهؼاةمث فًدمْم غوُٖ ةراهػٖغ فرٔ اهػؿرْر 

 واقػاً ال يفص يَُ.اهخقوٖسٕث ةػٖساً غٌ اهػؿص ةػس أن أضدج ِشه اهو ث أيصاً 

إذ إن ِرشه اهًصخورث ِرٔ يصخورث امقرسام  مالءمة مرحلة الشباب:  -6

واهً ايصا وخب لن يا ِْ جسٕس
(26)

  واهخزفٖر  يرٌ اهؼرػْر ةراالبخصا   

ذهك ألن اهؼتا  ٕؼػصون ةاه صةرث فرٔ أونراٍّى ةعرتب اهخًّرٖغ واهت اهرث 

 .إهذوغسم فًّّى يٌ اٗرصٌٕ اهمتار .. 

ٓ أظوْ  حػتٖرص هرسّٕى غرٌ غرسم اهصضرٓ غرٌ وهشهك فّى ٕوجؤون إه

راهْاقع  حػتٖرص ة صٕقرث  ؾرصٕداً  إذ ال  اال حًرط قرٖى اهًجخًرع وحقاهٖرسه يع 

وجررْا هًخررَفط اهؼررتا  وًِررْيّى وأظررصارِى ظررْى يْاقررع اهخْاؾررن 

 االجخًاغٔ  فاةخمصوا ِشه اهو ث غوٓ أٍّا ػفصا ال ٕفًّّا ظْاِى.

يؤٕسو ِشه اهو ث أن اهو رث ٕصى التحرر من قواعد العربية الفصحى   -7

اهػصةٖث اهفؿدٓ ال حعًح هوًخدسث أن ٕػتّرص غًرا ٕجرْي فرٔ ررانصه غترص 

ألٍّرا حدخراإ إهرٓ يّراراي لتٖرصا فرٔ اهمخاةرث  ؛وظائن اهخْاؾن االجخًاغٔ

واهخقٖس ةقْاغس اهو ث اهػصةٖث  فٔ خٌٖ أن اهػصةٖرضي حرْخٔ هًعرخزسيّا ة ٍرُ 

ألٍّرا ظرّوث اهخرساوي   ؛راي لتٖرصاػزؽ راق ذو ثقافث  وال حدخاإ إهٓ يّا

 ؤِ يفّْيث فٔ أوظاط اهؼتا  وِشا ٕمفٔ !

 معارضو اللغة الفيسبوكية:
هّشه اهو ث خخٓ إن ةػضّى ال ٕ ور  غوّٖرا يؿر وح ُلثص ثًث يػارضْن 

ألن هو اي يػارفّا وأاةٖاحّا وقْاغسِا اهخرٔ حرخمزم يرع ه رث اهخْاؾرن  ؛ه ث

                                                 

يجوث يجًرع اهو رث  - اهػصةٖضي ظاِصا ر صا غوٓ ه خَا اهػصةٖث - اهسلخْر يدًْا اهعّٖس (26)

 .375اهجضء اهثأٍ ص 89اهًجوس  -ةسيؼ  اهػصةٖث 
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ك اٳراةٰق ٘خفًٜ ٪ٰتث ا١ٜػؽاءة، كحلػ٬ٌق ٘ػ٦ ا١ٙٓا١ث كا٥١ ذؽة. أ٤ا ا١ٓؽةٰؾم أ

ا١خٓتٰؽ، كحفٌغٗ اٳدب، كح٢ٜب ٬٤ازٯ٦ ا٥١ٓارؼ، كحٟفؽ ٠ٞ ا٬ٜ١اْػ، ٘ٸ 

إ٧لاء ٫ٰ٘ا كٷ ةٸٕث
(33)

. 

٪ؼق ا١ِا٪ؽة عٍؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث، إذ ٯشؽم ٫ٰ٘ػا اـػختػاؿ 

طػؽكؼ ا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث ةا١ٓؽةٰػث ٢ْػ٭ ٧ٍػاؽ كاـػّ، كةا١خػػرٯز حهػتص ا١

ا١ٸح٨ٰٰث ٪ٮ ا١طؽكؼ ا١ؽـ٥ٰث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا١ػػكؿ ا٨١اٌٜػث ة٫ػا، كذ١ػٝ 

ا٧ٍٸٛان ٦٤ أف أٌٙاؿ ا٬ٰ١ـ ٪٣ كتاب ا١ٖػ كا٬ٌٓ٥١ؿ ٢ْػ٣٫ٰ ٘ػٮ ا٥١فػخٜت٠.. 

كٯ دم ٪ؼا إ١٭ أف اٳسٰاؿ ا٥١خٓاٛتػث ١ػ٦ ح٫ٙػ٣ ا٨١هػ٬ص ا١ٜػٯ٥ػث كحػؽاث 

ةٰٖػػؽ ٤ػػاض أ٤ػػخ٣٫، ٥٤ػػا ٯطػػ٬ؿ دكف ارحتػػاط ضاىػػؽ٪٣ ة٥اىػػ٣٫ٰ، كاٳ٤ػػث 

كحارٯظ ٷ ٤فخٜت٠ ٫١ا
(39)

. 

ك٦٤ ٨٤ٟٓفات ٪ػؼا اٷـػختػاؿ ٰٕػاب ةٓػو ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث. ٘ٙػٮ 

كٛػػ  ،ك٬ارع ٤ا١ٍا ٧ٸضَ ٞخاةث ةٓو ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث ةػا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث

٥٢ٟ٘ػث  ،اعخٙج ٫٨٤ا ةٓو ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ا١خٮ ٷ ٤ٜاةػ٠ ٫١ػا ٘ػٮ ا١ٸح٨ٰٰػث

كٕػاب  Artحٟخػب  «أرض»ك٥٢ٞػث  كٕاب ضؽؼ ا١طاء، Baharحٟخب  «ةطؽ»

 .إ١ظ كٕاب ضؽؼ ا١غاء ... Hobezحٟخب  «عتؾ»ضؽؼ ا١ياد، ك٥٢ٞث 

ا١ٙؽ٧فػٮ ٘ػٮ دكؿ  -ك٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ ٧شػ اـػخغػاـ ا١طػؽؼ ا١ٸح٨ٰػٮ

ث ا١خػٮ ا١خٜػارب ا١شٖؽا٘ػٮ، كضؽٞػث ا١ٙؽ٧فػ ا٥١ٖؽب ا١ٓؽةٮ ١ٸـػخٙادة ٤ػ٦

 -ا١ٸح٨ٰػػٮ حخ٬ٷ٪ػػا ا١ٙؽا٧٬ٟٙ٧ٰػػث ٘ػػٮ ح٢ػػٝ ا١ػػػكؿ، كاـػػخغػاـ ا١طػػؽؼ

اٵ٧ش٢ٰؾم ٘ٮ ةٸد ا٥١لؽؽ ا١ٓؽةٮ اةخػاء ٦٤ ١ٰتٰا ك٤هؽ ك٤ا ةٓػ٪٥ا كػؽٛان، 

                                                 

اٚة ص -٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش  (33)  .٤313ؽسّـ 

ا١ش٥ٰٓػث ا١شٖؽاٰ٘ػث  - ١ٖػث ا١لػتاب ا١طػٯرػث - ٘ؽا٧ٟػ٬ْؽب - ٥ْار ٤هػٍٙ٭ ا١شػؾار (39)
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ككسػ٧ا ٘ػٮ ٤ا١ٍػا ٯشػؽم اـػختػاؿ ا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث ةػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػث، 

 .Bagra(، ٥٢ٟ٘ث ةٜؽة حٟخب g٘طؽؼ ا١ٜاؼ ٯٜاة٠ ا١طؽؼ )

أرٛا٤ػان ك٣١ ٯٜخهؽ اٳ٤ؽ ٢ْ٭ اـختػاؿ ةٓو ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث، كإ٥٧ا كىػ٬ٓا 

(، كا٥٫١ػؾة ' ، كا١طػؽؼ )خ( ٯٜاةػ٠ )( )٤ٟاف ا١طػؽكؼ، ٘ػا١طؽؼ )ح( ٯٜاةػ٠ 

 (.' (، كا١ياد ) (، كا١هاد ) (، كا١ٍاء )3(، كا١ف٦ٰ ) (، كا٦ٰٓ١ ) )

ك٪ؼا ا١ٰٖاب ٢١طؽؼ ٬ٓ٤ؿ ٪ػـ ٘ٮ نؽح ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰػث ا١غا١ػػة، إذ إف 

٩ ٰٕػؽق ٤ػ٦ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ أٍْ٭ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ ٤ٟا٧ػث كٛػـػٰث ١ػ٣ ٯطػَ ةػ

ضػػؽكؼ ا٢١ٖػػات اٳعػػؽل، ٘تػػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػػث ا٘خػػخص اهلل ْػػؾ كسػػ٠ حفػػٓان 

 كْلؽٯ٦ ـ٬رة ٦٤ ـ٬ر ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣، ٫٨٤ا ٩١٬ٛ حٓا١٭:

 [3ا٣٢ٜ١: ] ژ  ڑ ڑ ژ ژڈ ژ

 [3ؽ: ] ژ ٻ ٻ ٻٱ ژ

 [3ص: ] ژ     ٻ ٻ ٻ ٻٱ ژ

٦٤ ٛػؽأ ضؽ٘ػان ٤ػ٦ ٞخػاب اهلل ٢٘ػ٩ »: ملسو هيلع هللا ىلصك٦ْ اة٦ ٤ف٬ٓد ٛاؿ رـ٬ؿ اهلل 

كا١طف٨ث ةٓلؽة أ٤را٫١ا، كٷ أ٬ٛؿ أ٣١ ضؽؼ، ك٦ٟ١ أ١ٗ ضػؽؼ كٷـ  ضف٨ث،

«ضؽؼ ك٣ٰ٤ ضؽؼ
(38)

. 

كٯؽل أ٧هار ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهػط٭ أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ١ٰفػج ٤شػؽد ١فػاف 

حخطػث ة٩ ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا٨١اس، كإ٥٧ػا ٪ػٮ ٤فػأ١ث كسػ٬د كٛيػٰث ٪٬ٯػث، ك٪ػٮ 

ك٪ػٮ ١ٖػث ا١ٜػؽآف  ا٬١س٩ ا٨١انّ ٬٫١ٯث اٳ٤ث، كا١ٓا٠٤ اٳـاـػٮ ٘ػٮ كضػػح٫ا،

ا١ٟؽٯ٣، ك١ٖث اٵةػاع ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ٤ٰادٯ٦ ا٥١ٓؽ٘ث ٘ػٮ ضػ٦ٰ أف ١ٖػث اٳراةػٰق أك 

ا١ٓؽةٰؾم أك ا١ٙؽا٬ٟ٧ آراب حػ دم إ١ػ٭ ا٧ػػذار ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث ٨ْػػ٤ا ٯخ٬ٛػٗ 

ا١لتاب ٨ْػ ٥٢ٞات ْؽةٰػث حطػ٬م أضؽ٘ػان ٷ ٤ٜاةػ٠ ٫١ػا ٘ػٮ اٳس٨تٰػث، ك٨ْػػ٤ا 
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ية، وعِرٌا يعٍيون عيى  ححويىو اىهيٍىا  يضعون أركاٌاً ٌلابو اىحسوف اىعسب

األحِبية إى  أىفاظ عسبية )حويتس، اىفيص بوك، فانص(، واضىتذرا  األفعىام ٌِ ىا 

اضتبعادها ىألحىسف  َفضالً ع ؛واىهتابة باىالحيِية ،(إىخ ٌثو )فهَّص، وفطبم...

 «أنثس اهلل ٌىَ أٌثاىىم» :اىعسبية وطٍص اىٍعاُي أيضاً، فاىثِاء عي  أحرهً بلوىِا

 في حام نتابت ا باىالحيِية.« نثس اهلل ٌَ أٌثاىم»حتحوم إى  

نان اىحفاظ عي  اىيغة اىعسبيىة اىفيىيحة حفاعىاً عيى  نياُِىا »وٌَ هِا 

وهويتِا وثلافتِا، ذىم ألن حيم اىيغة اى خيِىة ح ىرف إىى  إُهىار اىٍىورو  

طىا  اىحضاري اىليًّ اىٍيوغ باىعسبية اىفييحة، نٍا أُ ا ح رف إى  زيادة اح

اى وة االحتٍاعية بيَ طبلة احتٍاعية صغيسة حتباه  باىثلافة اىغسبية واىحىسف 

ٍع ححافظ عي  إرث ا اىيغوي اىعسبىي تاىالحيِي، وبيَ شسيحة واضعة في اىٍخ

اىعسيق، وحسى أن اىيغة اىعسبية ٌسحبطة بهيان األٌة وحضارح ا ووحودها عي  

«اىٍطسح اىعاىٍي
(30)

. 

ي فىضعة ٌَ ٌؤيري اىعسبيىة اىفيىيحة إىى  حالوحرعو هزه اىشسيحة اىوا

اىثغسا  اىٍوحودة في ىغة وضائو اىتواصو االحتٍاعي ٌتٍثية في
(31)

: 

شيو  األدطاء اىِحوية في اىعسبيىة اىفيىيحة اىٍطىتذرٌة ورنانىة  -1

 أضاىيب ا.

شيو  اىهتابة باىي خة اىٍحيية وبىاألحسف اىالحيِيىة فىي اىٍلىاال   -2

 اإلذاعية واىتيفشية. واإلعالُا  وفي حلريً اىبساٌج

نثىىسة اضىىتذرا  اىٍفىىسدا  األعخٍيىىة فىىي ثِايىىا اىذطىىا ، وحِشىىس  -3

اىيىىحا اىعسبيىىة أحياُىىاً إعالُىىا  ناٌيىىة باىيغىىة األحِبيىىة، وثٍىىة 

                                                 

 .373ٌسحع ضابق ص -اىعسبيشي عاهسة دطسة عي  ىغتِا اىعسبية  -اىرنتور ٌحٍود اىطيّر  (30)

 .372اىٍسحع اىطابق ص (31)
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رححًالالنرماالالً   رمقَالالْاعريشالال عربيةٖالالثرمةالاليايزر وابٖالالثرمحو  ٕالالثر

رMBCقَالالْاعرمبَالال مٌٕرمبشًٖالالثريمخْةالالثرةالال ربيةراهةيةٖالالثريرالالنر

 .OrbitمقَْاعررARTمقَْاعر

ح شٔرارخط  راه  دبثرفٔراهً يداعرماهشًنرماهخيالٖبرماهحْارر -4

ماهًَ قش ع،رمفٔريخ رجراهحيمةرمٍطقراهموً عراهةيةٖالثرةومَالثر

 ب يٖثرممرمسَتٖث.

م وارمهقَٖ رٍظالي ربوالٓراهخةوٖقال عراهالْارد رفالٔراهًْاقالاراةخت رٕالثرف ٍَال ر

قالاللرمبالالل ررٍ بال رم راٍ خالال لراهشالال ةمثربوالالٓراهوتالال عراهًخةالاللد رفالالٔراهةالال هى

حأذٖياعرهتْٕثرظ ِي ريالٌرمًِّال روالْٖسرماال هٖبرهتْٕالثرمحةتٖيٕالثرسلٕالل ر ر

حَخًٔر هٓرحق هٖلراهوتثراهةيةٖثرارصوٖث،رمييساروهكرلوُر هٓراهةْهًثراهوتْٕثر

رمي رحيحبربوّٖ ريٌرهس ٍٖ عراهةْهًث.

محشلرراةو ر ر هٓرم رلرٖيا ريٌرِذهراهخةوٖق عرزاخيرة رخط  راهَحْٕالثر

  راةي ئٖثرماراوْةٖث،رممخط  راهياىرماهّشال  ،رملوتالثراراال هٖبرمارخط

راهة يٖثرماهيلٖمثربوٓرارا هٖبراه صٖحث.

ميٌراهة ي عراه  رقثرفٔرِذهراهخةوٖق عر ًِ هّ روتُراهم ينرهة يال عر

راهخيقٖى.

مي رطتٖةثراهًْضْب عرفالٔراهتحالدرفقاللرل ٍالجراهيٕ ضالثرماهخقَٖالثربَاللر

  رماهيو قثربَلراةٍ  اهذلْر،رماهطة مرمارزٕ
(32)

ر.

ميٌرٕخأينرماقارِذهراهوتثراهّشَٖالثرٕشاللرم رذًالثرخطاليا رّٕاللدريسالخقتنر

اهوتثراهةيةٖثراه صالٖحث،رممٍالُر ةاللريالٌرمق الثريسالخأٍٖثرهةال جرِالذهراهظال ِي ر

                                                 

اهوتالثرر-اهللخْررمهٖلراهةَ ٍٔرماهللخْررْٕافررة ةةالثرماهالللخْرر ةالياِٖىربسالٌٖرخوٖالنر(32)

ر.202ييسارا ةقرصرر-درااثرفٔراهخْاصنراهش ةمٔر-اهةيةٖثرماهش ةمث
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ا١غٍؽة ككىّ ا١ط٬٢ؿ ا٥١ دٯث إ١٭ ا١خغٰٙٗ ٦٤ ضػح٫ا ارحٜاءن ة٬اّٛ ا١ٓؽةٰث 

 رٛ٭.ا١ٙهٰطث ٧ط٬ اٳس٠٥ كاٳ٠٥ٞ كاٳ

ى:ُصوّىىرلىىدروبىالحلى-خامدّا
ض٬ٰٯػث »ك٬٨ْا٧ػ٩  ،١3001ٜػ ساء ٘ٮ ا١خٜؽٯؽ ا١هادر ٦ْ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ْاـ 

أف ٬٤ٛٗ أ٘ؽاد ا٥١شخ٥ّ حشاق ١ٖخ٣٫ كاضػ ٦٤ «: »ا٢١ٖات كحٓؽى٫ا ١ٸ٧ػذار

أ٪٣ ا٥١ٓاٯٰؽ اٳـاـٰث ٢١ط٣ٟ ٢ْػ٭ ٤ػػل ض٬ٰٯػث ١ٖػث ٤ػ٦ ا٢١ٖػات كدرسػث 

 «.ا١غ٬ٍرة ا١خٮ ح٫ػد٪ا

٤ػّ  -أف ا١فػ٥ث ا١ٖا١تػث ذ١ػٝ ٰار دٰٛٚ ٷةػ ٦٤ اٷضخٟاـ إ١ٰػ٩، ك٪٬ ٤ٓ

٢ْػ٭ ٌؽٯٜػث حٓا٤ػ٠ أ٪ػ٠ ا١ٓؽةٰػث ٤ػّ ١ٖػخ٣٫ ٪ػٮ ـػ٥ث ا١خٙػؽٯً  - اٳـٗ

كا١ٸ٤تاٷة كا١خ٨ٟؽ كا١خغ٢ٮ كا١خٜهٰؽ ٘ػٮ عػػ٤خ٫ا كاـػخ٥ٓا٫١ا، كح٥٫ٰلػ٫ا 

٘ٮ ٞرٰؽ ٦٤ ا٥١شاٷت ا١ط٬ٰٯث
(11)

. 

ا٫١ػػا، ٘ػػنذا حط٢٥ػػ٬ا ٘أ٪ػػ٠ ا٢١ٖػػث ٪ػػ٣ ا٥١فػػ ك٬١ف ْػػ٦ ىػػ٫ٙٓا كا٧ٓؾ

٤ف ك١ٰخ٣٫، كٛػا٬٤ا ةػ٬است٣٫ حشػاق ١ٖػخ٣٫ ٥٧ػج ك٫٧يػج كازد٪ػؽت، كٷ 

 ٯ٬ٟف ٥١٬ٓ٢١ث كٷ ٬١ـائ٠ اٵْٸـ ا٨٥١طؽ٘ث حأذٰؽ ـ٢تٮ ٢ْ٭ ١ٖخ٣٫.

كذ٥ث ن٬ل ٯ٦ٟ٥ أف ٯفػخ٫ػل ة٫ػا ٢ْػ٭ درب ٤ٓا١شػث ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽة، 

 ك٦٤ ٪ؼق ا١ه٬ل:

٢ٓٮ ٨٤ؾ١ث ا١ٓؽةٰػث ةؼؿ س٬٫د حلؽٯٰٓث حشفػ٪ا ٬ٛا٦ٰ٧ سادة ك٘ا٢ْث ح -3

 كح٫٥ِٓا ٘ٮ ٬ٙ٧س ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ٘ٮ س٥ّٰ ٤شاٷت ا١طٰاة.

ةؼؿ س٬٫د ح٨ٰٙؼٯث حي٢ٍّ ة٫ػا ا٥١ ـفػات ا١ؽـػ٥ٰث ا١ط٤٬ٰٟػث،  -3

 كإ١ؾاـ ا٨١اس ة٫ا ٘ٮ اٷـخ٥ٓاٷت ا١ؽـ٥ٰث ٢ْ٭ أ٠ٛ حٜػٯؽ.

                                                 

٤ػ ح٥ؽ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  -حأذٰؽ اٵْٸـ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث -ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ْر٥اف ا١خ٬ٯشؽم (11)

 .33ص 3039أةؽٯ٠  -٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ دكرح٩ ا١ؽاةٓث كا١ر٥ا٦ٰ٧ ا١ٓؽةٰث
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ح٣ِٰ٨ كركات حرٰٰٜٙث ح٬ْ٬ٯث ٥٢١خ٦ٰ٥٢ٓ كأك١ٰػاء أ٤ػ٬ر٪٣ ١ؾٯػادة  -1

ا١ٓؽةٰػث كدكر٪ػا ٘ػٮ ضٰػاة ا٥١ػ٬ا٦ٌ ا١ٓؽةػٮ  ا٬١ْٮ ةأ٪٥ٰث ا٢١ٖث

 كأ٤خ٩ ا١ٓؽةٰث.

ا١خ٬ْٰث ا٬ٖ٢١ٯث ةأ٪٥ٰث ا١ٓٸٛث ة٦ٰ ا٢١ٖث كا٬٫١ٯث، كأف ا٢١ٖث ٪ٮ ا١ٍؽٯػٚ  -3

 إ١٭ ٤شخ٥ّ ا٥١ٓؽ٘ث كا١خٜػـ ا٥٢ٓ١ٮ كاٷسخ٥اْٮ كاٷٛخهادم.

ح٬ْٰث اٳ٪٠ ةيؽكرة ٤ؽاٛتث أة٨ائ٣٫ عػٸؿ اـػخغػا٣٫٤ ٢١لػاةٟث  -3

 ت.)اٵ٧خؽ٧ج( ٘ٮ ا١ت٬ٰ

ا٢ٍ١ب إ١ػ٭ كزارات ا١خؽةٰػث كا١خ٢ٓػ٣ٰ ٘ػٮ ا١ػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ كىػّ  -1

 ٬ٍ٤ٯث ض٬ؿ أعٸٰٛات اـخغػاـ ا١خٜا٧ث ٘ٮ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ.

ا٢ٍ١ػب إ١ػ٭ كزارات ا١خؽةٰػػث كا١خ٢ٓػ٣ٰ ٘ػٮ ا١ػػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ إٛا٤ػػث  -3

دكرات حأ٪٢ٰٰث كحػرٯتٰث ٦ٰ٥٢ٓ٥٢١ ةغه٬ص اـخغػاـ ا١خٜا٧ث ٘ٮ 

 ا٢٥ٓ١ٰث ا١خ٥ٰ٢ٰٓث ا١خ٥٢ٰٓث.

٢ٍ١ب إ١٭ كزارات ا١خؽةٰث كا١خ٣ٰ٢ٓ ٘ػٮ ا١ػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ ا١خ٥ٓػ٣ٰ ا -9

٢ْ٭ ا٦ٰ٥٢ٓ٥١ ٞا٘ػث ٷـػخغػاـ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١فػ٢٫ث كا١فػ٥ٰ٢ث 

كا٥١ٰفؽة ٘ٮ ا٢٥ٓ١ٰث ا١خ٥ٰ٢ٰٓث ا١خ٥٢ٰٓث، ك١ٰؿ ا١ٓبء ٢٤ٜ٭ ٢ْػ٭ 

 ٞا٪٠ ٥٢ٓ٤ٮ ا١ٓؽةٰث كضػ٪٣.

حأـٰؿ ة٨ٰث حطخٰث ٘ٮ ا٥١ػارس حف٥ص ةاـخر٥ار كـائ٠ ا١خ٬انػ٠  -8

 ٰث ٘ٮ ا١خ٣ٰ٢ٓ كٷـ٥ٰا ٘ٮ ح٣ٰ٢ٓ ا٢١ٖث.١ٟخؽك٧اٷسخ٥اْٮ اٵ

زٯادة اٵ٧ٙاؽ ٢ْ٭ ا١تطد ا٥٢ٓ١ػٮ كا١خٍػ٬ٯؽ كٷـػ٥ٰا ٤ػا ٯخ٢ٓػٚ  -30

ة٥لػػؽكْات ا١خؽس٥ػػث اٱ١ٰػػث، كة٨ػػاء ا١ػػؼعائؽ ا٬ٖ٢١ٯػػث، كسٓػػ٠ 

 ا١خؽس٥ث ٦٤ ا١ٓؽةٰث كإ٫ٰ١ا ىؽكرة ٤٬ٰٛث ١خ٬٨ٯّ ٤هادر ا٥١ٓؽ٘ث.
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طرٰد ٥١ٓا١شث ا١خ٬٢ث ا٢١ٖػ٬م ح٠ٰٓٙ ا٠٥ٓ١ ا١خ٬ٍْٮ كا١فٓٮ ا١ -33

 ٘ٮ ا٥١ػف كا١ل٬ارع ٘ٮ ا٦ٌ٬١ ا١ٓؽةٮ.

حٰٙٓػػ٠ ا٥١فػػاةٜات كحغهػػٰم ا١شػػ٬ائؾ كا٥١ٟا٘ػػالت ٬٥١اٛػػّ  -33

كٷـ٥ٰا ا٬٥١اّٛ ٢ْ٭ ا١لاةٟث )اٵ٧خؽ٧ػج(  ،ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ

 ا٥١فخغػ٤ث ٢١ٙهٰطث ٘ٮ ةؽا٤ش٫ا ك٨٤اك٫ٍا.

إذا  ـائ٠ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮكا١فٓٮ إ١٭ حغٰٙو ا١ؽـ٬ـ ٦ْ  -31

 ٤ا ٞا٧ج ٤ه٬ٕث ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث.

ا١فٓٮ إ١٭ إٛا٤ث دكرات حػرٯتٰػث ١خ٢ٓػ٣ٰ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٬٢١ا٘ػػٯ٦  -33

 ا١ٓا٦ٰ٢٤ ٘ٮ دكؿ ا١غ٢ٰز ا١ٓؽةٮ ٦٤ ا١ش٨فٰات ٰٕؽ ا١ٓؽةٰث.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

أذؽ ا٥١٬ٓ١ث كاٵ٧خؽ٧ج ٢ْ٭  -ا١ػٞخ٬ر أض٥ػ ٘خطٰث كاٳـخاذة ٨ٰ١ػا ـ٬٥ـ -

٢ٖث ا١ٓؽةٰث كح٫٥٢ٓا ٘ٮ ا٥١ؽض٢ػث اٳـاـػٰث ا١ػػ٧ٰا كـػً ا١يػٙث ح٣ٰ٢ٓ ا١

ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ  -ا١ٖؽةٰث ٦٤ كس٫ث ٧ِؽ ا٥١ػٯؽٯ٦ كا٥١لؽ٦ٰ٘ كا٦ٰ٥٢ٓ٥١

 .3039دةٮ  -ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 -ُا٪ؽة ا١ٓؽةٰؾم ٧خٰشػث ٌتٰٰٓػث ١خ٥ػازج ا١طيػارات -آ٤اؿ ـٓػ ا١ػٯ٦ -

 .3/3/3030حارٯظ  33133سؽٯػة ا١ؽٯاض ا١ٓػد 

!! ا٥١ػ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ ا١ٓؽةٰؾم حلػغٰم ٬٤سػّ ٢١ٓؽةٰػث -٤ٮ٥ا٧ث ا١لاس -

 .3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ -ا١ؽاةّ ٢١ٓؽةٰث

 .3031 -ا١ٍٰٜٗ ا٬ٰ١ـ -ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة -ض٥ٰٟث ض٥اد -
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ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كحػأذٰؽ ا١رػ٬رة ا١ؽ٥ٰٛػث ككـػائ٠  -ا١ػٞخ٬ر عا١ػػ ا١ٟؽٞػٮ -

٢ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ دكرحػ٩ ا١ؽاةٓػث ٤ػ ح٥ؽ ٤ش٥ػّ ا١ -ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥ػاْٮ

 .3039أةؽٯ٠  -ا١ٜا٪ؽة -كا١ر٥ا٦ٰ٧

 -اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭ -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش -

 .3039دةٮ  -ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 -ا١خ٫شػ٦ٰ كا٧ٟٓاـػاح٩ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا١شؾائػؽ -ز٪ٰث دركٯق -

 .3030ؿ ٤ارس ا١ٓػد اٳك -٤ش٢ث أٛٸـ ا٨٫١ػ

ٮ ٢ْ٭ ١ٟخؽك٧حأذٰؽ ١ٖث ا١خ٬ان٠ اٵ -ـا٤ٰث ةادم كا١ػٞخ٬رة ـ٬٪اـ ةادم -

 -ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث -٤فخٜت٠ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ

 .3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس

 -٤ش٢ث ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كآداة٫ػا -ـٰػ أة٬ ا١ٙي٠ ـ٥اكم كأض٥ػ أ٤ٰػكار -

 .3031دم ْلؽ ٫ٌؽاف ا١ٓػد ا١طا -ا١ف٨ث ا١فادـث

١ٖػث ا١لػتاب ا١ٓؽةػٮ ٘ػٮ  -ُػا٪ؽة ا١ٓؽةٰػؾم -نا١ص ة٦ ٧انؽ ا١ل٬ٯؽـ -

٤ؽٞؾ ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ـػ٬ٓد ١غػ٤ػث ا٢١ٖػث  -كـائ٠ ا١خ٬ان٠ ا١طػٯرث

 .3033ا١ٓؽةٰث 

 -٤ل٢ٟث ا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م -ا١لتاب كا٢١ٖث -ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ض٥ٰػ ا١ط٥ٰػ -

 -١ٮ ١غػ٤ػػث ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث٤ؽٞػػؾ ا٢٥١ػػٝ ْتػػػ اهلل ةػػ٦ ْتػػػ ا١ٓؾٯػػؾ ا١ػػػك

 .3038ا١ؽٯاض 

حػأذٰؽ اٵْػٸـ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث  -ا١ػٞخ٬ر ْتػػ ا١ٓؾٯػؾ ةػ٦ ْر٥ػاف ا١خػ٬ٯشؽم -

٤ػػ ح٥ؽ ٤ش٥ػػّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٘ػػٮ ا١ٜػػا٪ؽة ٘ػػٮ دكرحػػ٩ ا١ؽاةٓػػث  -ا١ٓؽةٰػػث

 .3039ا١ٜا٪ؽة أةؽٯ٠  -كا١ر٥ا٦ٰ٧

اـخغػاـ ٌٸب ا٥١ػارس  -ا١ػٞخ٬رة ٬٘زٯث آؿ ٢ْٮ كا١ػٞخ٬ر ْٸء ٤ٟٮ -
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ا٥١ػ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ  -را٬٧ٯث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ كـائ٠ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮا١

 .3039دةٮ  -ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

ا١ٓؽةٰؾم ٥١ػاذا حطارةػ٩ ٬ٕٕػ٠ كح٫ػخ٣  -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ رٯاض ا١ٓلٰؽم -

 .BBC 3033ةا١ٓؽةٰث ا١غا١هث؟ 

؟ دار ا٫٨١يػػث ا٢١ٖػػث ٰٞػػٗ حطٰػػا؟ ك٤خػػ٭ ح٥ػػ٬ت -٤ط٥ػػػ ٤ط٥ػػػ داكد -

 .3031 -ا٥١هؽٯث

رنػ كاّٛ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٤ٰػػاف  -٬ر ٤ط٥ػ زٞٮ عيؽ كآعؽكفا١ػٞخ -

ا٢١ش٨ػػث ا٨ٌ٬١ٰػػث  -ا١خ٬انػػ٠ ٢ْػػ٭ كػػتٟث اٵ٧خؽ٧ػػج كا٫١ػػاحٗ ا٥١ط٥ػػ٬ؿ

٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  -٬٫٨٢١ض ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٢١خ٬سػ٩ ٧طػ٬ ٤شخ٥ػّ ا٥١ٓؽ٘ػث

 .٥ْ3033اف  -ا١ٓؽةٰث اٳرد٧ٮ

ارة ا١رٜا٘ػث كز -ٛياٯا را٪٨ث ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د أض٥ػ ا١فٌٰػ -

 .3033د٤لٚ  -ا١ف٬رٯث

٤ش٢ث  -ا١ٓؽةٰؾم ُا٪ؽة عٍؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰث -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د ا١فٌٰػ -

 ا١شؾء ا١را٧ٮ. 98ا٥١ش٢ػ  -٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

ا١ػػػار ا١ٓؽةٰػػث  -عٍػػاب ا١لػػتاب ك١ٖػػث ا١ٓهػػؽ -ا١ػػػٞخ٬ر ٧ػػادر ـػػؽاج -

 .3031ةٰؽكت  -٬٢ٓ٢١ـ

 .3003د٤لٚ  -٥١ػرـٮا٥١ٓش٣ ا -كزارة ا١خؽةٰث ا١ف٬رٯث -

ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ ضفػ٦ٰ  -ا١ػٞخ٬ر ٯ٬ـٗ رةاةٓث -ا١ػٞخ٬ر ك١ٰػ ا٨ٓ١ا٧ٮ -

ا٥١ش٢ػث  -دراـث ٘ػٮ ا١خ٬انػ٠ ا١لػتٟٮ -ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا١لاةٟث -ع٠ٰ٢

 .3033ا٥١ش٢ػ ا١ٓاكؽ  -اٳرد٧ٰث ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كآداة٫ا

*   *   * 


